
PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO

CZTEROLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO PRZEDŁUŻENIA)

XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH

W KRAKOWIE

w roku szkolnym 2021/2022

§ 1

Działając 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.):

ustalam zasady rekrutacji do XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego
( dalej XIX LO) jak poniżej.

§ 2

Do XIX LO mogą być przyjęte osoby, które:
1. Są absolwentami szkoły podstawowej,
2. Posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów w normie

intelektualnej z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
3. Posiadają skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez Prezydenta

Miasta Krakowa do typu szkoły liceum ogólnokształcące,
4. Nie ukończyły 20 roku życia,
5. Ustalą z Dyrektorem Ośrodka ( osoby pełnoletnie lub w przypadku

niepełnoletności jego rodzice lub prawni opiekunowie) warunki pobytu ucznia w
szkole uwzględniające aktualny stan jego niepełnosprawności lub/i aktualny stan
jego zdrowia,

6. Przyjmą do realizacji szkolny plan nauczania, w tym rodzaj zajęć
obowiązkowych realizowanych programem rozszerzonym i ustalą ( osoby



pełnoletnie lub dla uczniów niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie)
wraz ze specjalistami rodzaj zajęć rewalidacyjnych.

§ 3

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy I XIX LO na rok szkolny
2021/2022 są następujące:

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00– składanie dokumentów
(wniosek o przyjęcie do szkoły)w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami(
podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) oraz
wcześniejsze rozmowy rekrutacyjne z dyrektorem, wicedyrektorem, pedagogiem lub
psychologiem szkolnym,

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00  – dostarczenie świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej (uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły) i
zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

do 14 lipca 2021 r.- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach.

22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, sporządzenie informacji o
liczbie punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r, do godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia
nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych
do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

2 sierpnia 2021 r.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych,

2 sierpnia 2021 r.- poinformowanie MKO przez dyrektora placówki o liczbie
wolnych miejsc,

do 23 sierpnia 2021 r. – postępowanie uzupełniające.

2. Przyjęcie uczniów do klas drugich, trzecich i czwartych następuje w każdym czasie w
przypadku wolnych miejsc w oddziałach klasowych oraz zachowania zgodności
przedmiotów realizowanych w ramach kształcenia w zakresie rozszerzonym i
uzupełniającym.

3. Godziny przyjęć uczniów na rozmowy rekrutacyjne w terminach jak powyżej należy
ustalić z Dyrekcją Ośrodka przynajmniej z dwudniowym uprzedzeniem.



§ 4

1. Do XIX LO przyjmuje Dyrektor SOSW
pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych.

2. Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadza powołana przez Dyrektora Komisja
Rekrutacyjna .

§ 5

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne wchodzi
wicedyrektor Ośrodka, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel języka angielskiego,
nauczyciel matematyki.

2.Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano
wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy – Prawo oświatowe, w tym
zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
2) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust.
7 ustawy – Prawo oświatowe;
3) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym
kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania
uzupełniającego;
4) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z
wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i
godziny posiedzeń komisji.

4. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

5. Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze
udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

6. Osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania
informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą
naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły.

7. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę
posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków



komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach
podjętych przez Komisję Rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i
członkowie Komisji Rekrutacyjnej.

8. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których
mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 1,
sporządzone przez Komisję Rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

§ 6

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych, z
wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe, w
przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art.
134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy –
Prawo oświatowe:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki – mnoży się przez 0,35;
2)wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół
ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy
– Prawo oświatowe, 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 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 punków.

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 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, przeprowadzanymi zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 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. 6 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.

4. 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, o którym mowa w ust. 1, 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.

5. 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. 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 23 punkty

§ 7

1.Dokumenty wymagane do przyjęcia ucznia do szkoły są następujące:

1) Wniosek o przyjęcie do szkoły oraz do internatu w przypadku osób spoza Krakowa.

2) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3) Skierowanie do kształcenia specjalnego.

4) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli został wydane).

5) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

6) Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (lub zwolnieniu z egzaminu).

7) Trzy zdjęcia.

8) Metryka urodzenia – do wglądu.



9) Zaświadczenie o zdrowiu od lekarza specjalisty w przypadku osób ze współistniejącymi
chorobami przewlekłymi lub poddanymi stałej terapii farmakologicznej.

§ 8

1. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszymi procedurami normowane są ogólnymi
przepisami prawa oświatowego.

2. Niniejsze procedury wchodzą w życie z dniem  8.02.2021 r.


