
REGULAMIN REKRUTACJI 
liceum 4-letnie 

 
 

do IX Liceum Ogólnokształcącego  
im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie  

na rok szkolny 2019/2020  

 

Podstawy prawne 

§ 1  

Rekrutacja do IX LO w Krakowie przeprowadzana jest na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 

2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 
2017 r. poz. 60 ze zm.); 

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 
szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610); 

4) Zarządzenia nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów 
szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych. 

§ 2  

Zgodnie z podstawą prawną, o przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą się ubiegać uczniowie szkół 
podstawowych, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły.  

§ 3  

Kandydaci do IX LO, którzy wybrali to liceum na pierwszym priorytecie, rejestrują się lub logują się 
na stronie internetowej: https://krakow.e-omikron.pl, wypełniają wniosek, drukują go, podpisują 
a następnie składają w IX LO. Wniosek zawiera dane osobowe i listę wyboru szkół oraz klas 
(wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru, nawet wtedy gdy 
kandydat poza IX LO wybrał inne szkoły ponadpodstawowe, które objęte są systemem 
elektronicznej rekrutacji). Składanie wniosków odbywa się od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 
2019 r. w sekretariacie szkoły w godz. 10.00-14.00. 

Jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć 
do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie kryterium.  

Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która 
wprowadziła jego dane do systemu.  

Składanie wniosków kandydatów spoza systemu rekrutacji elektronicznej OMIKRON odbywa się od 
25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. w sekretariacie szkoły w godz. 10.00-14.00. Informacje 
dotyczące tych kandydatów wprowadza do systemu IX LO jako szkoła pierwszego wyboru. 

https://krakow.e-omikron.pl/


Informacje ogólne  

§ 4  

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także 
terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 2019/2020 

Lp.  Rodzaj czynności  
Termin w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 25 kwietnia  
do 10 czerwca 2019 r. 

od 11 do 16 lipca  
2019 r. 

2.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej oraz zaświadczenie 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

od 21 do 25 czerwca 
2019 r. 

nie dotyczy 

3.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym, w tym dokonanie 
czynności, o których mowa w art. 150 ust. 
7 ustawy Prawo oświatowe1. 

od 25 kwietnia  
do 27 czerwca 2019 r. 

od 11 do 30 lipca 
2019 r. 

4.  Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych.  

28 czerwca 2019 r. 
godz. 12.00 

31 lipca 2019 r.  
godz. 12.00 

5.  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej 
szkole poprzez dostarczenie:  

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej  
• oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały 
wcześniej złożone (por. pkt.2).  

do 9 lipca 2018 r. do 20 sierpnia 2019 r. 

6.  Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

10 lipca 2019 r. godz. 
22 sierpnia 2019 r. 

                                                 
1 Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa w 

ust. 2 (tj. dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata następujących kryteriów: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność 

kandydata, jednego z jego rodziców, obojga rodziców lub rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą 

zastępczą), w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w 

terminie 14 dni. 



przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.  12.00 godz. 12.00 

7.  Poinformowanie Małopolskiego Kuratora 
Oświaty przez dyrektora IX liceum o liczbie 
wolnych miejsc w szkole.  

11 lipca 2019 r. 23 sierpnia 2019 r. 

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

§ 5  

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony 
w procentach z:  

1) języka polskiego - mnoży się przez 0,35, 
2) matematyki - mnoży się przez 0,35, 
3) języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3. 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.  

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 
135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. 
a ustawy – Prawo oświatowe, za: 

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 turniejem o zasięgu ogólnopolskim, 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.  

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 4, 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. 

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, 
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w 
art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 
lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty. 

 



§ 6 

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty 
oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do 
wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie 
oświaty, 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 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów; 

2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których 
mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego 
egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się 
na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz 
którego dotyczy zwolnienie. 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 
podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób 
określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu 
do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie 
oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany 
jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z 
języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród 
przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. 

§ 7 

Wykaz oddziałów klas pierwszych w IX Liceum Ogólnokształcącym na rok szkolny 2019/2020  

 
Oddział 

Przedmioty rozszerzone 
Zajęcia edukacyjne liczone przy 

rekrutacji 

A  
turystyczny 

 matematyka 

 geografia 

 język angielski 

 język polski 

 matematyka 

 geografia 

 język angielski 



B  
matematyczno – 

fizyczny 

 matematyka  

 fizyka 

 język polski 

 matematyka 

 fizyka 

 chemia lub geografia 

C  
biologiczno - 
chemiczny 

 biologia  

 chemia 

 język polski 

 matematyka 

 biologia 

 chemia 

D  
przyrodniczo - 

językowy 

 język polski  

 biologia  

 j.niemiecki / j.włoski 

 język polski 

 matematyka 

 biologia 

 język obcy 

E  
humanistyczny 

 język polski  

 historia  

 wiedza o społeczeństwie 

 język polski 

 matematyka 

 historia  

 wiedza o społeczeństwie 

Pierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski. Do wyboru proponujemy następujący 
drugi język obcy: j. niemiecki, j. francuski, j. włoski. Nauczanie języków drugich odbywa się w 
systemie międzyoddziałowym (za wyjątkiem oddziału D).  

§ 8  

O przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata do IX Liceum decyduje ilość punktów (§ 5 i 6) możliwych do 
uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Nie ustala się minimalnego progu punktowego decydującego o przyjęciu do wybranego oddziału w 
szkole. Kandydaci ustawiani są rankingowo wg priorytetów i liczby uzyskanych punktów i to system 
omikron decyduje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu absolwenta szkoły podstawowej do 
wybranego oddziału. 

W sytuacji, gdy po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego (10 lipca 2019 r.) w oddziałach 
planowanych klas pierwszych pozostaną wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie 
uzupełniające w terminach podanych w § 4. 

§ 9  
1. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w IX Liceum są:  

1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  
2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
3) wniosek o przyjęcie (wydrukowany z systemu OMIKRON), 
4) 2 zdjęcia (legitymacyjne), 
5) karta zdrowia, 
6) kopia skróconego odpisu aktu urodzenia. 

 
2. Dodatkowo należy złożyć wypełniony i podpisany przez kandydata i Rodzica/Opiekuna prawnego 
Kwestionariusz IX LO zamieszczony na stronie  https://www.wroblewski.krakow.pl/ - zakładka: 
„Rekrutacja”. 

§ 10  
Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji w terminach zgodnie z harmonogramem 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych. 

Opracował: mgr Jacek Skoczylas 

https://www.wroblewski.krakow.pl/

