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Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2017 r., poz. 

60 ze zm.) 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.),  w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem  26 stycznia 2017 r. (ustawa zmieniana w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym) 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) 

 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 586) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 

2019/2020  do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla  

kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum         

 

(Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  

 

 

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r.  

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum. 

 

ZARZĄDZENIE NR 13/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty  

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione  

na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych 
zawodach. 
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§ 1 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania 

dokumentów do klas pierwszych publicznych szkól dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum, branżowej 

szkoły I stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020. 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu  

rekrutacyjnym 

 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

 

 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz  

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 25 kwietnia  

do 10 czerwca 2019 r. 
od 11 do 16 lipca 2019 r. 

 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której 

przeprowadza się: 

 sprawdzian uzdolnień kierunkowych jeżeli program 

nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga  

od kandydatów szczególnych indywidualnych 

predyspozycji /art. 20f ust. 5 ustawy o systemie  oświaty1) /; 

 próby sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym  

do szkoły sportowej,  mistrzostwa sportowego, 

szkoły z oddziałami sportowymi lub z oddziałami 

mistrzostwa sportowego /art. 20h ust. 4 ustawy o systemie  

oświaty/; 

 sprawdzian kompetencji językowych w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkoły dwujęzycznej, szkoły  

z oddziałami dwujęzycznymi lub  z oddziałami  

międzynarodowymi /art. 7b ust. 1c, art. 20j ust. 1 

ustawy o systemie  oświaty/; 

od 25 kwietnia  

do 16 maja 2019 r. 
11 lipca 2019 r. 

 

3. 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób 

sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych. od 20 do 27 maja 2019 r. od 12 do 15 lipca 2019 r. 

 

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny 

wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób 

sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji 

językowych. 

3 czerwca 2019 r.  

do godz. 12.00 

16 lipca 2019 r.  

do godz. 12.00 

 

5. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego. 
od 21 do 25 czerwca 2019 r. nie dotyczy 

. 

6. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

oraz postępowaniu uzupełniającym w tym dokonanie 

czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy  

o systemie oświaty2)/. 

od 25 kwietnia  

do 27 czerwca 2019 r. 
od 11 do 30 lipca 2019 r. 



3 
 

 

7. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

28 czerwca 2019 r.  

godz. 12.00 

31 lipca 2019 r. 

godz. 12.00 

 

8. 

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 

kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku 

rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe / kształcenie w zawodzie. 

do 3 lipca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r. 

 

9. 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki  w danej szkole poprzez 

dostarczenie: 

 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone (por. 

punkt 5 — uzupełnienie wniosku); 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu (art.134 ust. 1 pkt 2 ustawy  

o systemie oświaty), orzeczeń o których mowa w art. 134 

ust. 1 pkt 3-5 ustawy Prawo oświatowe3), w przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie  

w zawodzie. 

do 9 lipca 2019 r. do 20 sierpnia 2019 r. 

 

10. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów 

nieprzyjętych. 

10 lipca 2019 r.  

godzi 2.00 

 

22 sierpnia 2019 r.  

godz.12 00 

 

 

11. 

Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez 

dyrektora trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia  

o liczbie wolnych miejsc w szkole –poprzez wypełnienie 

arkusza, który znajduje się w Panelu Dyrektora na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

11 lipca 2019 r. 23 sierpnia 2019 r. 

 

1) Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego 

gimnazjum, tj.: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum  

i branżowej szkoły I stopnia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1,ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., tj. art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c 

ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2-5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf. 

 

2) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte  

w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2(tj. dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata następujących kryteriów: 

wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objecie kandydata 

pieczą zastępczą)w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

 

3) Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów 

dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia stosuje się odpowiednio 

warunek, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-5 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 

2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245  

ze zm.) 
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Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć: 

1. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie 

kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

2. zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów osiągnięć sportowych  

i aktywności na rzecz innych ludzi  

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce  

przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia są: 

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

Ponadto kandydat ma złożyć: 

 dwie fotografie podpisane (imię i nazwisko, data urodzenia, adres) 

 skrócony odpis aktu urodzenia, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych( do pobrania ze strony internetowej 

szkoły), 

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu w określonym zawodzie. Skierowanie na badania otrzymują uczniowie 

Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia (ob. Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Rolniczej)  

w sekretariacie szkoły. 
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§ 2 

 

SZKOŁY I PROFILE KSZTAŁCENIA 

 

Od 1 września 2019 r. młodzież kształcić się będzie w następujących profilach i zawodach: 

 

TYP SZKOŁY Oddział Rozszerzenie/zawód 

Przedmioty 

punktowane w 

procesie 

rekrutacyjnym 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

IA Historia,  j. polski,  j. angielski,  

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

historia 

IB 
Fizyka, matematyka,  informatyka, 

j. angielski 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

informatyka 

IC Biologia, chemia, j. angielski 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

biologia 

ID 
Matematyka, geografia,  wos, 

 j. angielski 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

geografia 

TECHNIKUM 

Technik informatyk Matematyka, informatyka 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

informatyka 

Technik żywienia  i 

usług gastronomicznych 
Biologia,  j. angielski 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

biologia 

Technik handlowiec Matematyka,  j. angielski 

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

geografia 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IA 

Wielozawodowa: fryzjer, stolarz, 

piekarz, murarz-tynkarz, blacharz 

samochodowy, blacharz, elektryk, 

mechanik pojazdów 

samochodowych, wędliniarz, 

cukiernik, sprzedawca, cieśla 

j. polski 

matematyka 

geografia 

zajęcia techniczne 

 

Ponadto w każdej klasie (LO i Technikum) uczniowie mogą pobierać naukę języka niemieckiego, włoskiego  

i słowackiego jako drugiego języka obcego. 
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§ 3  

 

Zasady ustalania kolejności na liście kandydatów 

 

1. Kolejność na liście kandydatów ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna. 

 

2. Kolejność na liście kandydatów ustala się na podstawie zdobytych punktów. 

 

3. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki dwóch wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 

200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym  

za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu 

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:  

a) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki  

w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), 

b) 100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka 

polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione  

w świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 

4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 

a) język polski, 

b) historia i wiedza o społeczeństwie, 

c) matematyka, 

d) przedmioty przyrodnicze 

e) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 

- mnoży się przez 0,2 

 

5. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów punktowanych: języka polskiego, matematyki i dwóch innych 

przedmiotów w zależności od wybranej klasy (§ 3, ust. 5niniejszego regulaminu): 

celujący - 18 pkt. 

bardzo dobry - 17 pkt. 

dobry - 14 pkt. 

dostateczny - 8 pkt. 

dopuszczający - 2 pkt. 

 

6. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów. 

 

7. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się ilość punktów: 

 

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 się7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się5 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. 32a ust. 4  

i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - przyznaje się 10 punktów, 
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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 10punktów, 

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 się5 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. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 

ustawy: 

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. 

 

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, 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego 

ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi18 punktów. 

 

8. 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. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 

pkt 5 lit. b, i art. 20j ust. 2 pkt5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty. 

 

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2  

i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, 

biologii, chemii, fizyki, geografii języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy 

czym za uzyskanie z: 
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1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym –20 punktów, 

b) bardzo dobrym –18 punktów, 

c) dobrym –13 punktów, 

d) dostatecznym –8 punktów, 

e) dopuszczającym –2 punkty; 

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym –20 punktów, 

b) bardzo dobrym –18 punktów, 

c) dobrym –13 punktów,  

d) dostatecznym –8 punktów, 

e) dopuszczającym –2 punkty 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2; 

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym –20 punktów, 

b) bardzo dobrym –18 punktów, 

c) dobrym –13 punktów, 

d) dostatecznym –8 punktów, 

e) dopuszczającym – 2 punkty 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4; 

 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym –20 punktów, 

b) bardzo dobrym 18 punktów, 

c) dobrym –13 punktów, 

d) dostatecznym –8 punktów, 

e) dopuszczającym –2 punkty. 

 

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza 

się na punkty, w sposób określony w ust. 1,oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć 

edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część 

egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

 

11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka 

obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w 

stopniu: 

1) celującym – 20 punktów; 

2) bardzo dobrym – 18 punktów; 

3) dobrym – 13 punktów; 

4) dostatecznym – 8 punktów; 

5) dopuszczającym – 2 punkty. 

 

12. W załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu został podany wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione  

na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym2018/2019  

w województwie małopolskim. 
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13. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości  

lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły 

ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół.  

 

14. Szkoła nie przeprowadza sprawdzianów dodatkowych uzdolnień kierunkowych. 

 

15. Języki obce nauczane w szkole: j. angielski, j. niemiecki, j. słowacki, j. włoski 

 

16. Na podstawie kolejności na liście Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ustala listę kandydatów przyjętych 

do szkoły. 

 

17. W przypadku większej ilości kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego; 

2) wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału; 

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

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; 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  

w formie wolontariatu; 

18. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, organizacyjnymi możliwości 

wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.   

 

19. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli  

po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 

Lp. Oddziały Kryterium pierwszeństwa Pierwszeństwo określa się na podstawie: 

A Wszystkie Wielodzietność rodziny kandydata 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata 

B Wszystkie Niepełnosprawność kandydata 

Wszystkie Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz. 

721 z późn. zm.) 

C Wszystkie Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Jak wyżej 

D Wszystkie Niepełnosprawność obojga rodziców Jak wyżej 
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E Wszystkie Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Jak wyżej  

F Wszystkie Samotne wychowywanie kandydata 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

zaświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem 

G Wszystkie Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka opieką 

zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemu opieki 

zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 ze zm.) 

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.  

20. Lista kandydatów przyjętych do szkół może ulec zmianie z powodu rezygnacji kandydata.  

 

21. Na miejsce kandydata rezygnującego zostaje przyjęty kandydat mający najwyższą liczbę punktów na liście 

rankingowej. 

 

22. Zmian na liście kandydatów opisanych w punktach 12 i 13 dokonuje w trybie administracyjnym Przewodniczący 

Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej. 

 

 

§ 5 

 

Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. 

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 5 dni od dnia 

wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać 

przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę 

punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3.  Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 


	ZARZĄDZENIE NR 13/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty  lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględniany...

