
 

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI 
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie 
 

 

§ 1 
PODSTAWA PRAWNA 

 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie 

na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzana jest na podstawie: 

 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

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, 

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 oraz ogłoszonych na podstawie 

§11baa ust. 1 tego rozporządzenia terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów  składania 

dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół 

ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem 

szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  

na rok szkolny 2021/2022, 

4) Zarządzenia nr 11/21  Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie 

wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych 

za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

 

§ 2 
ZASADY REKRUTACJI 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej 

w Krakowie zwanego dalej - Liceum - mogą ubiegać się absolwenci  szkół podstawowych. 

 

2. W podaniu o przyjęcie do Liceum kandydaci deklarują wybrany oddział i drugi język obcy  

z zaznaczeniem, czy jest kontynuacją języka ze szkoły podstawowej. 

 

3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum decydują brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, 

matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych wg zasad 

określonych w  § 7, 

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 

  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty  

  albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające  

  na terenie szkoły, 

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

   w szczególności w formie wolontariatu. 

 



4. Kandydaci będą przyjmowani do Liceum w kolejności, jaką wyznaczy liczba uzyskanych 

        punktów, o których mowa w § 5 do wyczerpania miejsc, którymi dysponuje Liceum. 

 

5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu   

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 132 ustawy Prawo oświatowe są 

przyjmowani  w pierwszej kolejności. 

 

§ 3 
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA 

 

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w VII Liceum dyrektor szkoły powołuje szkolną 

komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 

1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

a) podanie do wiadomości kandydatom  informacji o warunkach rekrutacji,  

b) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, 

c) sporządzenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły, 

d) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego. 

2. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do każdej z klas liczbę 28 uczniów pomniejszoną o miejsca dla 

ewentualnych repetentów Liceum.  

3. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej Liceum. W okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty wyniki postępowania 

rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz 

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły) podaje się do publicznej wiadomości także na stronie 

internetowej Liceum.. 

  

§ 4 
SKŁADANIE DOKUMENTÓW 

 

     Kandydaci do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie kończący 

szkołę podstawową składają wygenerowany w systemie rekrutacyjnym Omikron, 

wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna kandydata 

wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. 

w sekretariacie Liceum w godzinach 9.00 - 15.00. 

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty wniosek można złożyć 

drogą elektroniczną pod adresem:  rekrutacja@vii-lo.krakow.pl  w terminie od 17 maja 2021 r. 

do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.  

     W przypadku wyboru drogi elektronicznej  pod wskazany adres email należy przesłać skany lub 

czytelne fotografie wydrukowanego i podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego 

opiekuna kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły zapisanego w systemie rekrutacyjnym Omikron. 
 

1. W terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 należy dołączyć 

dokumenty: 

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

b) zaświadczenie o  wyniku egzaminu ósmoklasisty, 

c) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 

poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 

zdrowotnymi w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego. 

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty dokumenty w formie 

skanu lub czytelnej fotografii oryginału można dołączyć drogą elektroniczną pod adresem: 

rekrutacja@vii-lo.krakow.pl  w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz.15.00. 
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2. W terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do  godz. 15.00 kandydat może 

złożyć nowy wniosek, w tym zmienić wniosek o przyjęcie, z uwagi na zamianę przez  

kandydata szkół, do których kandyduje. 

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty podpisany przez 

co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna kandydata nowy wniosek, w tym zmianę 

wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę przez kandydata szkół, do  których kandyduje można 
dołączyć drogą elektroniczną pod adresem:  rekrutacja@vii-lo.krakow.pl 

  

3. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych będących w systemie rekrutacji elektronicznej 

dokonują rejestracji internetowej do wybranych szkół, wypełniając odpowiedni wniosek.  

W obrębie jednej szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby 

oddziałów zgodnie z listą preferencji. 

 

4. Wniosek wprowadzony do elektronicznego systemu Omikron przez kandydata bierze udział 

w rekrutacji dopiero gdy kandydat przyniesie do szkoły ponadpodstawowej pierwszego 

wyboru podpisaną papierową wersję wniosku, a pracownik szkoły sprawdzi i potwierdzi 

wniosek w systemie. 

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty wniosek można złożyć 

drogą elektroniczną pod adresem:  rekrutacja@vii-lo.krakow.pl  

     W przypadku wyboru drogi elektronicznej  pod wskazany adres email należy przesłać skany lub 

czytelne fotografie wydrukowanego i podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego 

opiekuna kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły zapisanego w systemie rekrutacyjnym Omikron. 

 

5.  Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadpodstawowej są: 

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty. 

 

6.  Do dokumentów, o których mowa w ust. 5 kandydat dołącza dwie fotografie (podpisane na 

odwrocie), kartę zdrowia i akt urodzenia (do wglądu).     

 

§ 5 
ZASADY PUNKTACJI 

 

1. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

przelicza się na punkty przyjmując następującą wartość punktową ocen: 

1) celujący – 18 pkt. 

2) bardzo dobry – 17 pkt. 

3) dobry – 14 pkt. 

4) dostateczny – 8 pkt. 

5) dopuszczający – 2 pkt. 

 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z: 

1) języka polskiego, 

2) matematyki 

     - mnoży się przez 0,35 

3) języka obcego nowożytnego 

     - mnoży się  przez 0,3. 

 

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium o którym mowa w § 2ust. 3 za: 

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem –przyznaje się 7 pkt. 

2) 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 
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       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 pkt, 

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 pkt, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt 

       4)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-3,  

            artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty  

             działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt, 

b) krajowym – przyznaje się 3 pkt, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt. 

       5) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

             w  szczególności w formie wolontariatu  - przyznaje się 3 pkt. 

       6)  inne osiągnięcia nieujęte w Warunkach i Kryteriach Rekrutacji VII Liceum Ogólnokształcącego 

              –  przyznaje się punkty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

             21 sierpnia 2019 r, o którym mowa w § 1 pkt 2. 

 

4.  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,  

      artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie   

      osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, punkty przelicza się  

    zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 sierpnia 2019 r., o którym  

    mowa w § 1 pkt 2 

 

§ 6 
TERMINARZ REKRUTACJI 

 

1. Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 złożenie podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica/prawnego opiekuna kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej.  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty wniosek można złożyć 

drogą elektroniczną pod adresem: rekrutacja@vii-lo.krakow.pl   

W przypadku wyboru drogi elektronicznej  pod wskazany adres email należy przesłać skany lub 

czytelne fotografie wydrukowanego i podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego 

opiekuna kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły zapisanego w systemie rekrutacyjnym Omikron. 

 

2. Od 25 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  i o zaświadczenie 

o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

oświaty dokumenty w formie skanu lub czytelnej fotografii oryginału można dołączyć drogą 

elektroniczną pod adresem: rekrutacja@vii-lo.krakow.pl 

W terminie tym kandydat może również złożyć nowy wniosek, w tym zmienić wniosek o przyjęcie, 

z uwagi na zamianę przez kandydata szkół, do których kandyduje. W okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty podpisany przez co najmniej jednego 

rodzica/prawnego opiekuna kandydata nowy wniosek, w tym zmianę wniosku o przyjęcie, z uwagi 

na zamianę przez kandydata szkół, do których kandyduje można dołączyć drogą  elektroniczną pod 

adresem: rekrutacja@vii-lo.krakow.pl 
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3. Do 14 lipca 2021 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.  

 

4. Do 21 lipca 2021 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta 

(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.  

 

5. W dniu 22 lipca 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów 

niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej poprzez wywieszenie list na tablicy 

informacyjnej Liceum. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty 

wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie  listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów 

klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły 

podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej Liceum.. 

 

6. Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica lub 

prawnego opiekuna kandydata woli podjęcia nauki w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii 

Nałkowskiej w Krakowie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum.  

 

7. W dniu 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do VII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, poprzez wywieszenie list na tablicy 

informacyjnej Liceum. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty 

wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej Liceum. 

 

8. Od 3 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r. rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych 

miejsc), w tym: 

- od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. złożenie podpisanego przez co najmniej jednego 

rodzica/prawnego opiekuna kandydata wniosku o przyjęcie do liceum w postępowaniu 

uzupełniającym, 

- 16 sierpnia 2021 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów 

niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej, 

- od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica lub 

prawnego opiekuna kandydata woli podjęcia nauki w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii 

Nałkowskiej w Krakowie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Liceum.  

- 23 sierpnia 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii 

Nałkowskiej w Krakowie. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty wnioski i wymagane 

dokumenty można złożyć drogą elektroniczną pod adresem: rekrutacja@vii-lo.krakow.pl 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty wyniki postępowania 

rekrutacyjnego w formie  listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz 

listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz w formie listy 

kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły podaje się do publicznej 

wiadomości także na stronie internetowej Liceum.. 
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§ 7 

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

 

Klasa 
Przedmioty 
rozszerzone 

Języki obce 
nowożytne 

Przedmioty do punktacji 

1 A 

Język polski 
Historia  
Wiedza o społeczeństwie 

I język  – angielski 
II język – niemiecki, francuski,               
                  rosyjski (do wyboru), 
                  hiszpański (kontynuacja) 

Język polski 
Matematyka 
Język obcy nowożytny 
Historia 

Klasa  pozwala na rozwijanie zainteresowań uczniów w dziedzinach: filologicznej, prawniczej, historii,  psychologii, 
socjologii i  filozofii, politologii i nauk społecznych, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, dziennikarstwa, itp. 

1 B 
Matematyka 
Historia 
Geografia 

I język  – angielski 
II język – niemiecki, francuski,               
                  rosyjski (do wyboru), 
                  hiszpański (kontynuacja) 

Język polski 
Matematyka 
Język obcy nowożytny 
Historia 

Nauka w tej klasie umożliwia uczniom kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych – zwłaszcza na wydziale 
architektury, stosunków międzynarodowych oraz na kierunkach ekonomicznych. 

1 C 
 

Matematyka  
Fizyka  
Przedmiot uzupełniający: 
algorytmika i programowanie 

I język  – angielski 
II język – niemiecki, francuski,               
                  rosyjski (do wyboru), 
                  hiszpański (kontynuacja) 

Język polski 
Matematyka 
Język obcy nowożytny 
Fizyka 

W tej klasie zajęcia z przedmiotów kierunkowych będą realizowane we współpracy z Politechniką Krakowską. Pozwoli 
to uczniom  z zainteresowaniami matematycznymi solidnie przygotować się do studiów, zwłaszcza na uczelniach 
technicznych lub na kierunkach uniwersyteckich związanych z przedmiotami ścisłymi. 

1 D 

Język niemiecki lub 
język angielski 
Matematyka 
Geografia 

I język  – niemiecki (kontynuacja) 
II język  – angielski  
            lub 
I język – angielski 
II język – niemiecki (kontynuacja) 

Język polski 
Matematyka 
Język niemiecki  
Geografia 

W tej klasie uczniowie mogą przygotować się do podjęcia dalszej nauki przede wszystkim na kierunkach 
ekonomicznych, socjologicznych z zakresu zarządzania, marketingu i biznesu. W ramach tej klasy planowane jest 
utworzenie grupy DSD2. 

1 F 

Biologia 
Chemia 
Matematyka 

I język  – angielski 
II język – niemiecki, francuski,               
                  rosyjski (do wyboru), 
                  hiszpański (kontynuacja) 

Język polski 
Matematyka 
Biologia 
Chemia 

Klasa przygotowuje  uczniów do kontynuowania nauki na studiach przyrodniczych i medycznych. Zajęcia z przedmiotów 
kierunkowych będą realizowane we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. 

1 G 

Język angielski 
Biologia 
Chemia  

I język  – angielski 
II język – niemiecki, francuski,               
                  rosyjski (do wyboru), 
                  hiszpański (kontynuacja) 

Język polski 
Matematyka 
Biologia 
Chemia 

Nauka w tej klasie umożliwi uczniom kontynuowanie kształcenia na kierunkach medycznych i przyrodniczych, między 
innymi:  fizjoterapii, biotechnologii, rehabilitacji, inżynierii biomedycznej, kosmetologii, itp. 
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