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Regulamin rekrutacji do 

 Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jana III Sobieskiego 

 w Nowym Sączu na rok szkolny 2021/2022 
 

 

 
 

 

 

Podstawa prawna: 

 

- na podstawie § 11baa ust. 1  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. poz. 493 z późn. zm.) 

 

 

 

 

§ 1  

 

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Elitarnego Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu dla absolwentów ośmioletnich szkół 

podstawowych. 

 

 

 

§ 2  

 

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego      

im. Jana III Sobieskiego w Nowym Sączu dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną  

wyznaczając jej przewodniczącego.  

 

 

 

§ 3  

 

 

1. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy 

VULCAN: „v Edukacja Nabór szkoły ponadpodstawowe”.  

2. Kandydaci ze szkoły podstawowej nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji wypełniają 

wniosek umieszczony na stronie szkoły i przynoszą go do szkoły lub  wysyłają na adres e-mail: 

      sekretariatelo@gmail.com 

3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może rekrutować uczniów                         

z pominięciem procedur, o których mowa wyżej. 

   

 

§ 4 

 



 

1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III 

Sobieskiego mają uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskają świadectwo 

ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. 

 

2. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 jest przeprowadzana do klas pierwszych: 
 

⎯ IA Architektura i sztuka (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

matematyka, informatyka,  geografia) 

• na punkty przeliczane są: język polski, matematyka, geografia, informatyka,  

• drugi język do wyboru j. niemiecki / j. włoski – przy grupie chętnych min. 10 osób/ klasa  

 

⎯ IB  Językowo – turystyczno – psychologiczna  (przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym: język angielski, język włoski/niemiecki*,  geografia) 

• na punkty przeliczane są: język polski, matematyka, język angielski, geografia, 

* drugi język do wyboru – przy grupie chętnych min. 10 osób/ klasa 

 

⎯ IC Lingwistyczna  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski,         

język włoski/niemiecki*, geografia) 

• na punkty przeliczane są: język polski, matematyka, język angielski, geografia, 

* drugi język do wyboru – przy grupie chętnych min. 10 osób/ klasa 

 

⎯ ID Siły zbrojne/ Służby mundurowe (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

język polski, wos, geografia) 

• na punkty przeliczane są: język polski, matematyka, wos, geografia, 

• drugi język do wyboru j. niemiecki / j. francuski – przy grupie chętnych min. 10 osób/ klasa  

 

⎯ IE Prawo i media/ Edukacja artystyczna (przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym: język polski, wos, historia) 

• na punkty przeliczane są: język polski, matematyka, wos, historia, 

• drugi język do wyboru j. niemiecki / j. francuski – przy grupie chętnych min. 10 osób/ klasa  

 

⎯ IF Sieci cyfrowe (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: informatyka, 

matematyka, j. angielski) 

• na punkty przeliczane są: język polski, matematyka, j. angielski, informatyka, 

• drugi język do wyboru j. niemiecki / j. włoski – przy grupie chętnych min. 10 osób/ klasa  

 

⎯ IG Medyczna  (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia) 

• na punkty przeliczane są: język polski, matematyka, biologia, chemia, 

• drugi język do wyboru j. niemiecki / j. francuski – przy grupie chętnych min. 10 osób/ klasa 

 

⎯ IH Przyrodniczo - humanistyczna (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: 

biologia, język polski) 

• na punkty przeliczane są: język polski, matematyka, biologia, język angielski, 

• drugi język do wyboru j. niemiecki / j. francuski – przy grupie chętnych min. 10 osób/ klasa  

 

3. Każdy oddział  liczy  maksymalnie 26 uczniów. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem 

prowadzącym może zwiększyć lub zmniejszyć limit uczniów w oddziale.  

4. W wymienionych wyżej oddziałach, w których drugi język obcy jest do wyboru może zostać on 

uruchomiony przy grupie min. 10 osób i po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  

 



       

§ 5 

 

1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria:  

 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  oceny z języka polskiego i matematyki, 

oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako 

brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, 

3) świadectwo ukończenia szkoły  z wyróżnieniem, 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, 

a) 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej. 

 

2. Warunkiem, uprawniającym do podlegania procedurze rekrutacyjnej do klasy pierwszej jest 

zgromadzenie co najmniej 100 pkt.  

3. 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 

4. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły ocen z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły:  

 

1) celujący - 18 pkt.  

2) bardzo dobry - 17 pkt.  

3) dobry - 14 pkt.  

4) dostateczny - 8 pkt.  

5) dopuszczający -2 pkt.  

 

5. Za ukończenie szkoły  z wyróżnieniem –  7 punktów. 

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, 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 pkt.  

 

7. W przypadku  przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej przyznaje się 3 punkty.  

8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  są przyjmowani w 

pierwszej kolejności do klasy pierwszej. 

9. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych w trakcie postępowania  

       rekrutacyjnego i ilość miejsc w szkole. 



10. W przypadku osób ubiegających się do klasy Służby Mundurowe lub Siły Zbrojne należy 

dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia (lekarz pierwszego 

kontaktu). 

 

§ 6 

 

1. Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej.  

2. Terminarz rekrutacji:  
 

1) od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. godz. 15.00 – składanie przez kandydatów 

wniosków (w tym zmiana) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, 

2) od 25 czerwca 2021 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 oraz złożenie nowego wniosku, w tym 

zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamiany szkół do których 

kandyduje, 

3) 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

4) od 23 lipca 2021 r.  do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli przyjęcia      

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia     

o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wnioski  

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku osób z  klasy Służby mundurowe 

lub Siły zbrojne należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan 

zdrowia, 

5) 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie  do szkoły,  w 

tym wymagane załączniki można składać elektronicznie: sekretariatelo@gmail.com.  

 

4. Wymaganymi przez szkołę dokumentami są:  

 

1) wniosek  o przyjęcie do szkoły (wygenerowane z systemu po rejestracji) lub ze strony 

internetowej szkoły dla uczniów nie biorących udziału w rekrutacji elektronicznej, 

2) wniosek o przyjęcie do szkoły uczniów (wydrukowany ze strony internetowej szkoły),  

3) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

4) oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 

5) 2 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia,  

6) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy tylko uczniów 

którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych),  

7) karta informacyjna (wydana przez szkołę podstawową), 

8) zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia (Służby mundurowe lub 

Siły zbrojne – lekarz pierwszego kontaktu),  

9) w przypadku kandydatów z wadami wzroku, słuchu, narządów ruchu i innymi schorzeniami 

wymagane jest orzeczenie kwalifikacyjne Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w tym Publicznej Poradni Specjalistycznej. 

 

 

 

 

 

 



 

§ 7 

 

Składanie dokumentów w sekretariacie Elitarnego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III 

Sobieskiego w budynku B Wyższej Szkoły Biznesu ul. Zielona 27 

 

 

 

Nowy Sącz, dnia 17.03.2021 r.  

 
 

 


