
 
 
 

Kryteria rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół w Gdowie 
 

w roku szkolnym 2018/2019 
 
I. Podstawa prawna 
 
 
1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 

2017 r., poz. 60) oraz rozporządzenia 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. z 2017 r. poz. 586). 

2. Zarządzenie nr 2/18 małopolskiego kuratora oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla 

dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły 

ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na 

semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie 

małopolskim. 

II. Oferta edukacyjna szkoły dla młodzieży i Dorosłych  
Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. 
 
 

Wykaz przedmiotów do obliczenia punktów na poszczególne kierunki  
 

Nazwa szkoły klasa/zawód  Punktowane  przed- 
   mioty 
    

Liceum 
  Klasa z rozszerzonym 
językiem  angielskim  od 
klasy I 

język polski, 
Ogólnokształcące matematyka, 

 język obcy, 
 

geografia  Do wyboru drugi przedmiot od klasy II spośród: 
 biologia, geografia, informatyka, historia, WOS, che-  
 mia, fizyka   
    

 Klasa sportowa  język polski, 
 z rozszerzonym językiem angielskim od klasy I matematyka, 
  
    



 
  Do wyboru drugi przedmiot od klasy II spośród: biolo- język obcy, 
  gia, geografia, chemia geografia 

   
Technikum Technik informatyk język polski, 

  z rozszerzonym językiem angielskim matematyka, 
  

język obcy,    
    

  Do wyboru drugi przedmiot od klasy II spośród: infor- geografia 
  matyka, WOS, geografia  

    
  Technik obsługi turystycznej  z rozszerzonym języ- język polski, 
  kiem angielskim od klasy I matematyka, 
   

język obcy,   Do wyboru drugi przedmiot od klasy II spośród: biolo- 
  gia, geografia geografia 

    
Szkoła Branżowa   I fryzjer język polski, 
Stopnia 

 

matematyka,   
    

  sprzedawca język obcy, 
   

geografia   klasa wielozawodowa 

    
Liceum Ogólnokształ- Klasa z rozszerzonym językiem angielskim  
cące dla Dorosłych   

    
 
 

 
III. Warunki przyjęć:  

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na podbudowie programowej 
 
gimnazjum maksymalna liczba punktów wynosi 200. 
 
 
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły, uwzględnia-

jące: 
 

1. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w 

zaświadcze-niu o szczegółowych wynikach egzaminu – 100 punktów, przy czym wyniki egzaminu 

gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego 

zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów licząc, że jeden procent w każdym z zakresów 

odpowiada 0,2 punktu. 



 
2. liczbę punktów możliwych do uzyskania z przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum: języka polskiego, języka obcego, matematyki i geografii – 72 punktów, za oceny: 

a) celujący – 18 punktów 
 

b) bardzo dobry – 17 punktów 
 

c) dobry – 14 punktów 
 

d) dostateczny – 8 punktów 
 

e) dopuszczający – 2 punkty 
 

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 
 
 
Przeliczanie punktów za szczególne osiągnięcia: 
 
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. 

32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 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 ku-

ratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przy-znaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przy-znaje 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 wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wpkt1–4, 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 w zawodach wiedzy, artystycznych i 

sportowych, o których mowa w ust.1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gim-

nazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 
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 pkt4 

lit.b, art.20h ust.6 pkt5 lit.b, art.20i ust.2 pkt4 lit.b iart.20j ust.2 pkt5 lit.b ustawy o systemie oświaty, 

przyznaje się 3 punkty. 
 
 
 
IV. Terminy postępowania rekrutacyjnego 
 
 

1. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. 
 

1) od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. – składanie przez kandydatów wniosków ( podanie, dane 

osobowe - do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej); 
 

2) od 22 do 26 czerwca 2018 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 
 

3) 29 czerwca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 
 

4) do 9 lipca 2018 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: 

oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego; 
 

5) 10 lipca 2018 r. - godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. 



 
 
 
 

2. Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
1) od 5 czerwca do 25 czerwca 2018 r. – składanie przez kandydatów wniosków wraz z doku-

mentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym( podanie, dane osobowe - do pobrania w sekretariacie 

szkoły lub na stronie internetowej); 
 

2) 3 lipca 2018 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 
 

3) do 6 lipca 2018 r. – potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia w postaci przedłożenia 

odpowiedniego świadectwa 
 

4) 11 lipca 2018 r. - godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. 

 
V. Wymagane dokumenty 

 
wniosek o przyjęcie do szkoły, 

 
zaświadczenie z wymaganych badań 

lekarskich, świadectwo ukończenia gimnazjum, 

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
 

dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz pracę w wolonta-
riacie, 

 
2 zdjęcia, 

 
 
 
 
Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół w Gdowie. 

Dokumenty do pobrania na stronie www.zsgdow.edu.pl w zakładce REKRUTACJA 

 
Zespół Szkół w Gdowie 

 
Nie jest w systemie rekrutacji elektronicznej 


