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I. Zasady ogólne 

1. Rekrutacja do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego 

w Tarnobrzegu będzie prowadzona i nadzorowana przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – 

Kwalifikacyjną. 

2. Rekrutacja uczniów do klas odbywać się będzie na podstawie: 

● liczby punktów pochodzących z wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej; 

● liczby punktów uzyskanych za średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej; 

● liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej lub potwierdzone stosownym zaświadczeniem lub dyplomem; 

● liczby punktów za działalność społeczną lub przynależność do klubu „UKS Hetman”, 

potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lub opinią. 

3. Zasady punktacji: 

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów: 
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− 120 punktów rekrutacyjnych – za wyniki egzaminów ósmoklasisty, przedstawione 

w procentach z: 

● języka polskiego, 

● matematyki, 

● języka obcego nowożytnego, 

które mnoży się przez 0,4 i podaje wartość liczbową; 

− 60 punktów rekrutacyjnych – za średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku), którą mnoży się przez 10; 

− 20 punktów rekrutacyjnych – za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych, 

interdyscyplinarnych, artystycznych i sportowych, za stałą aktywność na rzecz innych ludzi 

lub środowiska szkolnego – w tym wolontariat, a także za przynależność do klubu 

sportowego „UKS Hetman” wg następujących kryteriów: 

● konkursy przedmiotowe oraz konkursy i turnieje tematyczne, interdyscyplinarne, 

artystyczne i sportowe o zasięgu co najmniej wojewódzkim realizowane przez inny 

podmiot niż kuratorium oświaty: 

o wielokrotny tytuł laureata – 12 pkt; 

o tytuł laureata – 6 pkt; 

o wielokrotny tytuł finalisty – 6 pkt; 

o tytuł finalisty – 3 pkt. 

W przypadku gdy kandydat uzyskał wielokrotny tytuł laureata oraz dodatkowo co najmniej 

jeden tytuł finalisty, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje 12 punktów (np. LL = 12 

pkt, LLLF = 12 pkt, LLFF = 12 pkt). 

● konkursy przedmiotowe oraz konkursy i turnieje tematyczne, interdyscyplinarne, 

artystyczne i sportowe o zasięgu powiatowym realizowane przez inny podmiot niż 

kuratorium oświaty: 

o wielokrotny tytuł laureata – 6 pkt; 

o tytuł laureata – 3 pkt; 

o wielokrotny tytuł finalisty – 3 pkt; 

o tytuł finalisty – 2 pkt. 
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W przypadku gdy kandydat uzyskał wielokrotny tytuł laureata oraz dodatkowo co najmniej 

jeden tytuł finalisty, w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymuje 6 punktów (np. LL = 6 

pkt, LLLF = 6 pkt, LLFF = 6 pkt ). 

W przypadku konkursów, w których nie wymieniono tytułów laureata lub finalisty, 

o przyznaniu stosownej liczby punktów decyduje wyłącznie Szkolna Komisja 

Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna.  

● stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego – w tym 

wolontariat – 2 pkt. 

● członkowie Klubu Sportowego „UKS Hetman” mogą otrzymać dodatkowo 2 punkty 

rekrutacyjne. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata za wszystkie 

osiągnięcia oraz pracę na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego wynosi 20 pkt. 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna bierze pod uwagę osiągnięcia z klas 6 – 8 

szkoły podstawowej. 

4. Postępowanie odwoławcze. 

Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie złożone 

na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie do trzech dni roboczych od ogłoszenia listy osób 

przyjętych do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego 

w Tarnobrzegu. Ostateczną i nieodwołalną decyzję przyjęcia kandydata do szkoły podejmuje 

Dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego 

w Tarnobrzegu. 

II. Uprawnienia laureatów konkursów i inne uprawnienia 

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci i finaliści 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, których 

program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 

przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie) 

przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie  

I Regulaminu. 



Regulamin rekrutacji – rok szkolny 2022/2023 

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu 

www. hetman.edu.plul. Dominikańska 7; 39 – 400 Tarnobrzeg; tel. 15 822 79 84  |   4 
 

2. Zwycięzcy Hetmańskiego Konkursu Nauk Społecznych, którzy zajęli miejsca od 1 do 3, 

uzyskują prawo do przyjęcia do Szkoły niezależnie od kryteriów, o których mowa w 

punkcie I Regulaminu. 

3. O przyjęciu do Szkoły ucznia niepełnosprawnego posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego każdorazowo decyduje Dyrektor Szkoły, po konsultacji ze Szkolną 

Komisją Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną i szczegółowej analizie zarówno wyników 

nauczania, jak i rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

4. O przyjęciu do Szkoły ucznia, który odbywał naukę poza granicami kraju, decyduje 

Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej. 

III. Składanie podań przez kandydatów do szkoły. 

1. Kandydaci składają podanie (na druku obowiązującym w szkole do pobrania w sekretariacie 

Szkoły lub na stronie www.hetman.edu.pl) w terminie do 24 czerwca 2022 r. Podanie 

można składać w Sekretariacie Szkoły lub przesłać jego skan drogą elektroniczną na adres: 

rekrutacja@hetman.edu.pl.  Szkoła każdorazowo potwierdza fakt otrzymania e-maila  

z podaniem.  W przypadku braku maila zwrotnego podanie uznaje się za niedoręczone.   

W przypadku przesłania skanu podania drogą elektroniczną, oryginał z właściwymi 

podpisami należy złożyć w szkole wraz z pozostałymi dokumentami  rekrutacyjnymi  

w terminie jak w punkcie III.2. 

2. Kandydaci w terminie do 30 czerwca 2022 r. do godz. 15.00, składają następujące 

dokumenty: 

− oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

− zaświadczenie wydane przez właściwego kuratora oświaty - dotyczy tylko laureatów  

i finalistów konkursów i olimpiad wymienionych w punkcie II Regulaminu.  

Dokumenty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Kandydaci w terminie do 11 lipca 2022 r., do godz. 15.00, składają oryginał zaświadczenia 

o wynikach egzaminów ósmoklasisty. 

4. Inne dokumenty kandydata, takie jak: 

● karta zdrowia, 

● akt urodzenia 

mailto:rekrutacja@hetman.edu.pl
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● 2 zdjęcia 

należy  złożyć w szkole do 31 sierpnia 2022 roku. 

IV. Kwalifikowanie do szkoły. 

1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły nastąpi 12 lipca 2022 r. 

do godz. 12.00. 

2. Opłata wpisowego do 20 lipca 2022 roku. 

3. Spotkanie Dyrektora I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana 

Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu z Rodzicami osób przyjętych do liceum odbędzie się 

w budynku Szkoły dnia 12 lipca 2022 r. o godz. 16.00. 

4. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów do 

31 sierpnia 2022 roku. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów ulegną zniszczeniu. 


