
ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

DO KLASY PIERWSZEJ 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKONU PIJARÓW 

  

Terminy składania wniosków  

od 16 maja do 20 czerwca br. do godz. 14.00 – Złożenie wniosku (podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku 

o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej. 

Terminy uzupełniania wniosków    

od 24 czerwca do 12 lipca br. do godz. 14.00 – uzupełnienie wniosku rekrutacyjnego 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

(w oryginale lub kopii) oraz możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi 

na zmianę szkół do których kandyduje.  
 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek 

o przyjęcie do szkoły oraz wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (PDF lub czytelne zdjęcie) – na adres email szkoły  

sekretariat@liceum.pijarzy.pl 

19 lipca br. do godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia do szkoły  

do 25 lipca br. do godz. 14.00 – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły  składając 

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty o ile dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku 

o przyjęcie do szkoły.   

26 lipca br. do godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły    

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości w formie 

list kandydatów przyjętych wywieszonych w szkole. Informacja o zakwalifikowaniu 

kandydata do szkoły dostępna będzie także w systemie rekrutacyjnym, a jeśli we wniosku 

podany będzie adres e-mail rodziców informacja zostanie przesłana na ten adres.    

 

 



Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków i Powiat 

Krakowski odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu 

rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: 

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

  

W systemie rekrutacyjnym kandydaci mogą zapoznać się z ofertą szkół, kryteriami 

i zasadami punktacji oraz wypełnić Wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek rekrutacyjny).  

  

 

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym Omikron dla wszystkich  

kandydatów odbywa się z wykorzystaniem numeru PESEL.  
  

Jak wypełnić i złożyć wniosek rekrutacyjny? 

  

We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę szkół 

prowadzonych przez Miasto Kraków i Powiat Krakowski a w nich dowolną 

liczbę oddziałów klasy I.   
  

Wybór większej liczby szkół i oddziałów/grup rekrutacyjnych, o zróżnicowanej 

popularności wśród kandydatów, zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji, tzn. na 

zakwalifikowanie się do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym.  

  

Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów/grup 

rekrutacyjnych powinna być zgodna z preferencjami kandydatów – od 

oddziału/grupy rekrutacyjnej, do której zakwalifikowanie się jest 

najbardziej pożądane na pierwszym miejscu.  
  

Zachęcamy kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów do wypełniania 

wniosków rekrutacyjnych w formie elektronicznej w systemie rekrutacyjnym. Umożliwi 

to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz otrzymanie informacji o jej wynikach. 

Wniosek można także wypełnić w formie papierowej, drukując jego formularz z systemu 

rekrutacyjnego.   

  

Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie 

rekrutacyjnym musi zostać podpisany przez przynajmniej jednego rodzica 

lub prawnego opiekuna kandydata oraz samego kandydata.  
  

Wniosek podpisany odręcznie trzeba złożyć w szkole pierwszego 

wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym 

miejscu na liście wyborów, w formie papierowej lub przesłać jego kopię 

w formie elektronicznej (PDF lub czytelne zdjęcie) na adres e-mail szkoły 

sekretariat@liceum.pijarzy.pl 

 

https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action
https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action
https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action
https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action
mailto:sekretariat@liceum.pijarzy.pl


W podobny sposób składa się dokumenty stanowiące załączniki do 

wniosku.   
  

Do szkół pierwszego wyboru składane są również wnioski wypełnione 

w formie papierowej i na ich podstawie szkoła wprowadza dane kandydata 

do systemu rekrutacyjnego.  
  

Dokonanie zmiany we wniosku już potwierdzonym w systemie 

rekrutacyjnym jest możliwe po cofnięciu potwierdzenia przez szkołę 

pierwszego wyboru na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica lub 

prawnego opiekuna, przekazanego do szkoły w formie papierowej lub 

elektronicznej (PDF lub czytelna fotografia).   

  

Tylko wnioski wprowadzone do systemu rekrutacyjnego, złożone zgodnie 

z ww. zasadami w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji 

oraz potwierdzone przez szkoły pierwszego wyboru uczestniczą 

w postępowaniu rekrutacyjnym.  
  

  

Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne ze 

złożeniem go we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we 

wniosku.  

  

  

 

W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, jakie kandydat 

uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej.  
  

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed 

kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy, gdy oddział/grupę rekrutacyjną 

pierwszy kandydat wskazał jako drugą lub kolejną, a drugi kandydat ten sam 

oddział/grupę rekrutacyjną wybrał jako pierwszą na liście wyborów we wniosku 

rekrutacyjnym.  

System rekrutacyjny weryfikuje, czy punkty, jakimi kandydat dysponuje, pozwalają na 

jego zakwalifikowanie do oddziałów/grup rekrutacyjnych wymienionych we wniosku, zgodnie 

z kolejnością na liście wyborów. Jeżeli liczba punktów jest wystarczająca, weryfikacja zostaje 

zakończona i system nie sprawdza, czy kandydat zostałby zakwalifikowany do oddziałów/grup 

rekrutacyjnych wymienionych na niższych pozycjach na liście wyborów.  

  

Jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do 

jednego oddziału/grupy rekrutacyjnej. 

  

W jaki sposób działa system rekrutacyjny? 
  

  



Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału/grupy rekrutacyjnej 

mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:  

−  problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,  

−  wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),  

−  niepełnosprawność kandydata,  

−  niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,  

−  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

−  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

−  objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.  

   

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, 

będą mogli wziąć udział w postępowaniu uzupełniającym, prowadzonym przez szkoły 

dysponujące nadal wolnymi miejscami.     

  


