
Oferta - XLIV Liceum Ogólnokształcące 

 
Informacje o grupach rekrutacyjnych: 

klasa I A - MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA 

ogólnodostępna - fizyka, informatyka, matematyka 

• Typ grupy rekrutacyjnej: ogólnodostępny 

• Identyfikator grupy rekrutacyjnej: klasa I A  

• Sugerowane przedmioty rozszerzone: fizyka /1+5+4/, informatyka /1+3+3/, matematyka /4+7+7/  

• Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo /0+3+1/ 

• Część zajęć z informatyki prowadzona będzie w języku angielskim. 

• Inny przedmiot uzupełniający: konwersatorium z pierwszego języka nowożytnego /1+1+1/ 

• Proponowane języki wiodące w grupie rekrutacyjnej: j. angielski, DSD – j. niemiecki 

• Proponowane języki obce nauczane w grupie rekrutacyjnej: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki,  

• Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej: Klasa przygotowująca uczniów szczególnie  

do studiów na kierunkach technicznych oraz związanych z naukami ścisłymi i informatyką. Dodatkowe 

zajęcia prowadzone będą na Wydziale Mechanicznym PK oraz na Wydziale Informatyki, Elektroniki  

i Telekomunikacji AGH. 

• Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych: 

Język angielski jest nauczany jako kontynuacja III etapu edukacyjnego  

w wymiarze 3 godzin tygodniowo + 1 godzina konwersatorium, 

język niemiecki DSD II – 6 godzin tygodniowo 

Drugi język obcy  

język niemiecki, język francuski i język hiszpański nauczane są w wymiarze 2 godzin tygodniowo  

 

Kryteria rekrutacyjne  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego  

• Wynik procentowy z języka polskiego  

• Wynik procentowy z historii i wiedzy o społeczeństwie  

• Wynik procentowy z matematyki  

• Wynik procentowy z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii  

• Wynik procentowy z języka obcego na poziomie podstawowym  

Oceny otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum - oceny z języka polskiego, matematyki 

oraz dwóch innych obowiązkowych przedmiotów będą przeliczane na punkty rekrutacyjne  

• Pierwszy punktowany przedmiot: język polski  

• Drugi punktowany przedmiot: matematyka 

• Trzeci punktowany przedmiot: fizyka 

• Czwarty punktowany przedmiot: język angielski 

Szczególne osiągnięcia ucznia  

• Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  

 



 

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 18 pkt,  

w tym:  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym  

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym  

przez kuratora oświaty:  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim:  

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy (innych niż wymienione powyżej) artystycznych 

lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, na szczeblu:  

• międzynarodowym  

• krajowym  

• wojewódzkim  

• powiatowym  

Osiągnięcia w aktywności  

• Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu  

Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów  

• Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  

 



=================================================================== 

Informacje o grupach rekrutacyjnych: 

klasa I B – BIOLOGICZNO-CHEMICZNA 

ogólnodostępna - biologia, chemia 

• Typ grupy rekrutacyjnej: ogólnodostępny 

• Identyfikator grupy rekrutacyjnej: klasa I B  

• Sugerowane przedmioty rozszerzone: biologia /1+6+5/, chemia /1+5+5/ 

• Przedmioty uzupełniające: matematyka /4+4+4/, historia i społeczeństwo /0+3+1/ 

• Inny przedmiot uzupełniający: konwersatorium z pierwszego języka nowożytnego /0+1+1/ 

• Proponowane języki wiodące w grupie rekrutacyjnej: j. angielski, DSD – j. niemiecki 

• Proponowane języki obce nauczane w grupie rekrutacyjnej: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki,  

• Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej: Klasa przygotowująca uczniów szczególnie  

do studiów na kierunkach medycznych oraz związanych z naukami przyrodniczymi. Dodatkowe zajęcia 

laboratoryjne na Wydziale Chemii UJ w Ogrodzie Botanicznym UJ i Collegium Medicum UJ. 

• Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych: 

Język angielski jest nauczany jako kontynuacja III etapu edukacyjnego  

w wymiarze 3 godzin tygodniowo + 1 godzina konwersatorium, 

język niemiecki DSD II – 6 godzin tygodniowo 

Drugi język obcy  

język niemiecki, język francuski i język hiszpański nauczane są w wymiarze 2 godzin tygodniowo 

 

Kryteria rekrutacyjne  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego  

• Wynik procentowy z języka polskiego  

• Wynik procentowy z historii i wiedzy o społeczeństwie  

• Wynik procentowy z matematyki  

• Wynik procentowy z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii  

• Wynik procentowy z języka obcego na poziomie podstawowym  

Oceny otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum - oceny z języka polskiego, matematyki 

oraz dwóch innych obowiązkowych przedmiotów będą przeliczane na punkty rekrutacyjne  

• Pierwszy punktowany przedmiot: język polski  

• Drugi punktowany przedmiot: matematyka 

• Trzeci punktowany przedmiot: biologia 

• Czwarty punktowany przedmiot: chemia 

Szczególne osiągnięcia ucznia  

• Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  

 

 

 

 



Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 18 pkt,  

w tym:  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym  

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym  

przez kuratora oświaty:  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim:  

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy (innych niż wymienione powyżej) artystycznych 

lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, na szczeblu:  

• międzynarodowym  

• krajowym  

• wojewódzkim  

• powiatowym  

Osiągnięcia w aktywności  

• Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu  

Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów  

• Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  

 



=================================================================== 

Informacje o grupach rekrutacyjnych: 

klasa I C - PRAWNICZO-LINGWISTYCZNA 

ogólnodostępna - historia, wiedza o społeczeństwie 

• Typ grupy rekrutacyjnej: ogólnodostępny 

• Identyfikator grupy rekrutacyjnej: klasa I C  

• Sugerowane przedmioty rozszerzone: historia /2+4+3/, wiedza o społeczeństwie /1+4+3/ 

• Inny przedmiot uzupełniający: konwersatorium z pierwszego języka nowożytnego /4+6+5/  

język polski /4+6+6/, matematyka /4+4+4/, przyroda /0+2+2/ 

• Część zajęć z WOS-u prowadzona będzie w języku angielskim. 

• Proponowane języki wiodące w grupie rekrutacyjnej: j. angielski, DSD – j. niemiecki 

• Proponowane języki obce nauczane w grupie rekrutacyjnej: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki,   

• Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej: Klasa przygotowująca uczniów szczególnie  

do studiów na kierunkach prawa i administracji, historii, politologii, stosunkach międzynarodowych, 

ekonomiczno-społecznych. 

• Oddział pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UJ, Zamku Królewskiego na Wawelu 

oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 

• Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych: 

Język angielski jest nauczany jako kontynuacja III etapu edukacyjnego  

w wymiarze 3 godzin tygodniowo + 1 godzina konwersatorium, 

język niemiecki DSD II – 6 godzin tygodniowo 

Drugi język obcy  

język niemiecki, język francuski  i język hiszpański nauczane są w wymiarze 2 godzin tygodniowo   

 

Kryteria rekrutacyjne  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego  

• Wynik procentowy z języka polskiego  

• Wynik procentowy z historii i wiedzy o społeczeństwie  

• Wynik procentowy z matematyki  

• Wynik procentowy z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii  

• Wynik procentowy z języka obcego na poziomie podstawowym  

Oceny otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum - oceny z języka polskiego, matematyki 

oraz dwóch innych obowiązkowych przedmiotów będą przeliczane na punkty rekrutacyjne  

• Pierwszy punktowany przedmiot: język polski  

• Drugi punktowany przedmiot: matematyka 

• Trzeci punktowany przedmiot: historia 

• Czwarty punktowany przedmiot: wiedza o społeczeństwie 

Szczególne osiągnięcia ucznia  

• Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  

 



Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 18 pkt,  

w tym:  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym  

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym  

przez kuratora oświaty:  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim:  

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy (innych niż wymienione powyżej) artystycznych 

lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, na szczeblu:  

• międzynarodowym  

• krajowym  

• wojewódzkim  

• powiatowym  

Osiągnięcia w aktywności  

• Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu  

Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów  

• Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  

 



================================================================== 

Informacje o grupach rekrutacyjnych: 

klasa I D – DZIENNIKARSKO-WYDAWNICZO-LINGWISTYCZNA 

ogólnodostępna – język polski, wiedza o społeczeństwie 

• Typ grupy rekrutacyjnej: ogólnodostępny 

• Identyfikator grupy rekrutacyjnej: klasa I D  

• Sugerowane przedmioty rozszerzone: język polski /4+8+7/, wiedza o społeczeństwie /1+4+3/ 

• Inny przedmiot uzupełniający: konwersatorium z pierwszego języka nowożytnego /4+6+5/,  

historia /2+2+2/, matematyka /4+4+4/, przyroda /2+2/. 

• Część zajęć z WOS-u prowadzona będzie w języku angielskim. 

• Proponowane języki wiodące w grupie rekrutacyjnej: j. angielski, DSD – j. niemiecki 

• Proponowane języki obce nauczane w grupie rekrutacyjnej: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki,  

• Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej: Klasa przygotowująca uczniów szczególnie  

do studiów na kierunkach: dziennikarstwo, filologia polska, prawo i administracja, historia, politologia, 

stosunki międzynarodowe, ekonomiczno-społeczne. 

• Oddział pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UJ, Zamku Królewskiego na Wawelu 

oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 

• Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych: 

Język angielski jest nauczany jako kontynuacja III etapu edukacyjnego  

w wymiarze 3 godzin tygodniowo + 1 godzina konwersatorium, 

język niemiecki DSD II – 6 godzin tygodniowo 

Drugi język obcy  

język niemiecki, język francuski i język hiszpański nauczane są w wymiarze 2 godzin tygodniowo 

 

Kryteria rekrutacyjne  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego  

• Wynik procentowy z języka polskiego  

• Wynik procentowy z historii i wiedzy o społeczeństwie  

• Wynik procentowy z matematyki  

• Wynik procentowy z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii  

• Wynik procentowy z języka obcego na poziomie podstawowym  

Oceny otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum - oceny z języka polskiego, matematyki 

oraz dwóch innych obowiązkowych przedmiotów będą przeliczane na punkty rekrutacyjne  

• Pierwszy punktowany przedmiot: język polski  

• Drugi punktowany przedmiot: matematyka 

• Trzeci punktowany przedmiot: wiedza o społeczeństwie 

• Czwarty punktowany przedmiot: język angielski 

Szczególne osiągnięcia ucznia  

• Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  



Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 18 pkt,  

w tym:  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym  

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym  

przez kuratora oświaty:  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim:  

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy (innych niż wymienione powyżej) artystycznych 

lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, na szczeblu:  

• międzynarodowym  

• krajowym  

• wojewódzkim  

• powiatowym  

Osiągnięcia w aktywności  

• Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu  

Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów  

• Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  

 



=================================================================== 

Informacje o grupach rekrutacyjnych: 

klasa I E – MATEMATYCZNO-CHEMICZNO-EKONOMICZNA 

ogólnodostępna – matematyka, chemia 

• Typ grupy rekrutacyjnej: ogólnodostępny 

• Identyfikator grupy rekrutacyjnej: klasa I E 

• Sugerowane przedmioty rozszerzone: matematyka /4+7+6/, chemia /1+5+5/ 

• Inny przedmiot uzupełniający: konwersatorium z pierwszego języka nowożytnego /4+4+4/  

informatyka /1+1+1/, historia i społeczeństwo /0+3+1/, podstawy ekonomii /0+2+2/ 

• Część zajęć z informatyki prowadzona będzie w języku angielskim. 

• Proponowane języki wiodące w grupie rekrutacyjnej: j. angielski, DSD – j. niemiecki 

• Proponowane języki obce nauczane w grupie rekrutacyjnej: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki,  

• Dodatkowe informacje o grupie rekrutacyjnej: Klasa przygotowująca uczniów szczególnie  

do studiów na kierunkach prawa i administracji, historii, politologii, stosunkach międzynarodowych, 

ekonomiczno-społecznych i geografii. Dodatkowe zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii UJ.  

• Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych: 

Język angielski jest nauczany jako kontynuacja III etapu edukacyjnego  

w wymiarze 3 godzin tygodniowo + 1 godzina konwersatorium, 

język niemiecki DSD II – 6 godzin tygodniowo 

Drugi język obcy  

język niemiecki, język francuski  i język hiszpański nauczane są w wymiarze 2 godzin tygodniowo 

 

Kryteria rekrutacyjne  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego  

• Wynik procentowy z języka polskiego  

• Wynik procentowy z historii i wiedzy o społeczeństwie  

• Wynik procentowy z matematyki  

• Wynik procentowy z przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii  

• Wynik procentowy z języka obcego na poziomie podstawowym  

Oceny otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum - oceny z języka polskiego, matematyki 

oraz dwóch innych obowiązkowych przedmiotów będą przeliczane na punkty rekrutacyjne  

• Pierwszy punktowany przedmiot: język polski  

• Drugi punktowany przedmiot: matematyka 

• Trzeci punktowany przedmiot: język angielski 

• Czwarty punktowany przedmiot: chemia 

Szczególne osiągnięcia ucznia  

• Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  

 



Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 18 pkt,  

w tym:  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym  

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym  

przez kuratora oświaty:  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim:  

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy (innych niż wymienione powyżej) artystycznych 

lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, na szczeblu:  

• międzynarodowym  

• krajowym  

• wojewódzkim  

• powiatowym  

Osiągnięcia w aktywności  

• Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu  

Kandydaci przyjmowani niezależnie od kryteriów  

• Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  

 



================================================================== 

 

Opis: 

• Bardzo dobre położenie w centrum Krakowa z dobrym dojazdem 

• Przepiękne usytuowanie w sąsiedztwie Wawelu 

• Bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe 

• Bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna 

• Szkoły różnych typów istniejące w tym budynku od 1878 roku - Szkoła Podstawowa nr 9, 

Gimnazjum nr 1, obecnie XLIV Liceum Ogólnokształcące 

• Długoletnia tradycja bardzo dobrych wyników nauczania w szkole, w tym z języków obcych m.in. DSD 

• Interesująca oferta edukacyjna - szkoła przygotowała klasy patronackie we współpracy  

z uczelniami wyższymi oraz instytucjami nauki i kultury: 

- Instytut Matematyki UJ 

- Wydział Prawa UJ 

- Wydział Chemii UJ 

- Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM 

- Katedra Anatomii UJ CM 

- Ogród Botaniczny UJ 

- Wydział Mechaniczny PK 

- Wydział Energetyki i Paliw AGH 

- Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH 

- Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

- Zamek Królewski na Wawelu 

• Wysokie wyniki w konkursach przedmiotowych 

• Współpraca międzynarodowa oraz wymiany młodzieży ze szkołami: 

- język angielski - Sztokholm 

- język niemiecki – Ramingstein (Austria) 

- język francuski - Paryż, Relais de la Memoire - Sztafeta Pamięci 

• Od 2000 roku realizowany jest program kresowy służący poznawaniu historii, kultury, 

dziedzictwa narodowego i przyrody Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej 

• Wycieczki programowe: 

- Warszawa - m. in. Muzeum Powstania Warszawskiego 

• Szkoła posiada nowoczesną salę gimnastyczną, stale współpracuje z Klubem Sportowym 

Nadwiślan wykorzystując ich bazę sportową 

• Nasi uczniowie angażują się w działalność charytatywną: 

- Caritas 

- Pomoc Polakom na Wschodzie 

- Szlachetna Paczka 



 

Historia: 

Patronem Szkoły na ul. Bernardyńskiej - od początku istnienia szkoły tj. od ponad 140 lat - 

najpierw jako Żeńskiej Szkoły Miejskiej, Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 1  

a od września 2017 roku XLIV Liceum Ogólnokształcącego - jest ks. Stanisław Konarski.  

W swoim dziele poświęconym wychowaniu młodzieży pisał: „Dzieci bowiem zawsze zachowują 

takie obyczaje, taki sposób myślenia i postępowania jakimi nasiąkły już od lat najmłodszych 

słusznie przeto wnioskujecie, że wszystko zależy od roztropnego i przezornego wychowania”. 

Ta idea epoki Oświecenia - jakże aktualna i dzisiaj - przyświeca nam w pracy wychowawczej  

i edukacyjnej z uczniami. Tym, co szczególnie wyróżnia szkołę, jest ulokowanie jej u stóp Zamku 

Wawelskiego w sercu Królewskiego Miasta Krakowa. Nauka szkolna odbywa się od 1878 roku 

w tym samym zabytkowym budynku - w ostatnim okresie gruntownie zmodernizowanym, 

wyposażonym w nowoczesny sprzęt audiowizualny, wielce pomocny w realizowaniu programu 

nauczania. Od początku istnienia pretendujemy do miana jednej z najlepszych szkół Krakowa, 

świadczą o tym m.in. wyniki konkursów przedmiotowych dzięki wszechstronnemu 

przygotowaniu uczniów do kształcenia na poziomie szkoły średniej, dbając przy tym o wysoki 

poziom kultury swoich wychowanków. W pierwszym roku istnienia Liceum nasi uczniowie  

brali już udział w wielu konkursach przedmiotowych i tematycznych /pierwsze koty za płoty/ 

m.in. w konkursie „Mój pierwszy biznes” uczeń klasy IC - Dariusz Staroń zajął drugie miejsce. 

Pielęgnowanie tradycji tworzy więzi łączące naszych uczniów ze szkołą. Corocznie  

w Dniu Patrona Szkoły - 30.IX. - odbywają się uroczystości Ślubowania Klas Pierwszych  

oraz Bieg Przełajowy. Szkoła posiada monografię wydaną z okazji 120-lecia  

oraz Księgę Pamiątkową - istniejącą od XIX wieku - z wpisami wielu znamienitych osobistości. 

 


