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Zasady i kryteria rekrutacji
do I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Końskich
na rok szkolny 2022/2023
I.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Z 2020 poz. 493
z późn. zm.)
4. Zarządzenie nr 12/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie
wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach,
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 na
terenie województwa świętokrzyskiego.
5. Zarządzenie nr 5/2022 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust.
3ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół li stopnia oraz
szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023.

II.

OFERTA EDUKACYJNA

W I Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Końskich na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzony
nabór dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Dysponujemy 120 miejscami w 4 oddziałach.
Nabór prowadzony będzie do następujących klas:
I A – z rozszerzonymi: j. polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie
I B – z rozszerzonymi: matematyką, geografią i do wyboru: informatyką lub j. angielskim
I C – z rozszerzonymi: biologią, chemią
I D – z rozszerzonymi: j. polskim, biologią i j. angielskim
Kandydat wybiera dwa języki obce spośród:

1A
I język
II język

1B

1C

1D

j. niemiecki
j. rosyjski

j. niemiecki
j. francuski

j. angielski
j. niemiecki
j. francuski

j. niemiecki
j. rosyjski

Wszyscy uczniowie przyjęci do grup kontynuacyjnych języka angielskiego muszą przystąpić w
pierwszym tygodniu roku szkolnego 2022/2023 do testu kompetencyjnego określającego ich poziom
zaawansowania językowego.
Międzyoddziałowe grupy języków obcych będą utworzone, gdy zostaną skompletowane grupy liczące co
najmniej 12 osób. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w grupie to o
zakwalifikowaniu do grup językowych będzie decydował fakt kontynuacji języka ze szkoły podstawowej
oraz łączna liczba punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym.
III.

KRYTERIA NABORU

Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w
stosunku do miejsc, którymi dysponuje szkoła.
Kandydat może uzyskać w trakcie postępowania kwalifikacyjnego maksymalnie 200 pkt.
Punkty, o których jest mowa, przyznawane są za :
A/ wyniki egzaminu ósmoklasisty – możliwa maksymalna do uzyskania liczba punktów – 100,
Wynik egzaminu ósmoklasisty, wyrażony w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego;
2) matematyki
mnoży się przez 0,35 czyli z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 35 punktów.
1) języka obcego nowożytnego;
mnoży się przez 0,3 czyli można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
B/ oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej – możliwa
maksymalna do uzyskania liczba punktów – 72,
Punkty przyznawane są z następujących przedmiotów:
język polski, matematyka, język obcy oraz jeden z przedmiotów w zależności od klasy (profilu), do której
kandydat składa dokumenty tj.:
klasa A – historia lub wos;
klasa B – geografia lub informatyka;
klasa C – biologia lub chemia;
klasa D – biologia
ocena celująca – 18 pkt.,
ocena bardzo dobra – 17 pkt.,
ocena dobra – 14 pkt.,
ocena dostateczna – 8 pkt.,
ocena dopuszczająca – 2 pkt.
C/ świadectwo ukończenia z wyróżnieniem – 7 pkt.,
D/ osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 pkt.,
E) Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły
podstawowej – maksymalna liczba punktów do uzyskania – 18
Punkty przyznawane są wg następujących zasad:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art.
32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1–4, artystycznych
lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowani są niezależnie od kryteriów
obowiązujących pozostałych kandydatów, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w
art. 134 ust. 1 i art. 135 ust. 1 ustawy prawo oświatowe.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół ponadpodstawowych, z
wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. d-f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przelicza
się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;
2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

IV.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci składają następujące dokumenty:
 oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty
 wypełniony wniosek – dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej,
 zaświadczenia dla potwierdzenia dodatkowych preferencji (orzeczenia z PP-P),
 kartę zdrowia,
 dwie fotografie (na odwrocie wpisać imię i nazwisko, datę urodzenia i adres) – kandydat może
dostarczyć w dniu potwierdzenia woli podjęcia nauki

V.

TERMINARZ

1. Od 16 maja 2022r. do 20 czerwca 2022r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku
2. Od 24 czerwca 2022r. do 13 lipca 2022r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o
przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje .
3. 21 lipca 2022r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do I LO
im. KEN w Końskich.

4. Od 22 do 29 lipca 2022r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydata w I LO
im. KEN w Końskich poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty jeśli nie zostały złożone wcześniej.
5. 01 sierpnia 2022r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych.

