
 
 
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH 
 

Rekrutacja uczniów i słuchaczy do Zespołu Szkół w Gdowie odbywa się na podstawie: 
 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).  
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).  
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 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. poz. 586 z 2017 r.) 

 
4. 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. 

 
5. Statutu Zespołu Szkół w Gdowie. 

 
6. Na rok szkolny 2018/2019 rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

powołana Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Gdowie. 
 

5. Zespół Szkół w Gdowie nie jest objęty systemem rekrutacji elektronicznej. 
 
 

1.TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO,  
W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY 
 
Dyrekcja przesyła informacje o zasadach rekrutacji bezpośrednio do szkół gimnazjalnych oraz 

przekazuje za pośrednictwem szkolnej strony internetowej i lokalnej prasy. 
 
Kandydaci składają w terminach określonych w tabeli – kwestionariusz w sekretariacie 

Zespołu Szkół w Gdowie, który stanowi podstawę utworzenia bazy kandydatów. 



 
 
 

 
Lp. Rodzaj czynności        Termin w Termin w 

          postępowaniu postępowaniu 
          rekrutacyjnym uzupełniającym 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz       

 z dokumentami potwierdzającymi spełnienie od 23 kwietnia do 11 od 11 do 18 lipca 
 przez kandydata warunków lub kryteriów czerwca 2018 r. 2018 r. 
 branych  pod  uwagę  w  postępowaniu   
 rekrutacyjnym.              
        
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w       

 której przeprowadza sięię:      od 23 kwietnia do 18 11 lipca 2018 r. 
           maja 2018 r.    
          

 próby sprawności  fizycznej w   
 postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły       
 ponadgimnazjalnej  sportowej, szkoły       
 ponadgimnazjalnej     mistrzostwa       
 sportowego, oddziału sportowego  w       
 szkole    ponadgimnazjalnej       
 ogólnodostępnej             
 /art. 20h ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy/;        
          
3. Weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną       

 wniosków   o   przyjęcie   do   szkoły   i od 23 kwietnia do 27 od 10 do 27 lipca 
 dokumentów potwierdzających spełnienie czerwca 2018 r. 2018 r. 
 przez kandydata warunków lub kryteriów       
 branych pod uwagę w postępowaniu       
 rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności,       
 o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy.       

4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. 22 maja 2018 
od 12 do 16 lipca 

2018 r. 
          godz. 17:00  
                
5. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez       

 komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 5 czerwca 2018 r. 18 lipca 2018 r. 
 którzy  uzyskali  pozytywne  wyniki  prób do godz. 12.00 do godz. 12.00 
 sprawności fizycznej.             
        
6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły       

 o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz od 22 do 26 czerwca nie dotyczy 
 zaświadczenie o wynikach  egzaminu  2018 r.  
 gimnazjalnego.         
           

                



 
 
7. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez   

 komisję rekrutacyjną listy  kandydatów 29 czerwca 2018 r. 30 lipca 2018 r. 
 zakwalifikowanych  i  kandydatów godz. 12.00 godz. 12.00 
 niezakwalifikowanych.       
        
8. 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania 
lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia 
przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe.  
 

  
   
 do 3 lipca 2018 r.  
   
  do 13 sierpnia 
 2018 r.    

   
   
   
9. 

Potwierdzenie woli 
do 9 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 

  2018 r. 
 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   
 6 – uzupełnienie wniosku)      
 zaświadczenia lekarskiego zawierającego   
  orzeczenie o  braku przeciwskazań   
  zdrowotnych do podjęcia praktycznej   
  nauki  zawodu  –  w  przypadku  szkoły   
  prowadzącej kształcenie zawodowe    
    
10. Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez 10 lipca 2018 r. 22 sierpnia 2018 r. 

 komisję rekrutacyjną listy  kandydatów godz.12.00 godz.12.00 
 przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.   
             
 

2.WARUNKI REKRUTACJI 
 

1.O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Szkoły 
Branżowej I Stopnia może ubiegać się osoba, która: 

 
a) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum, 

 
b) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe posiada 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań 
lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 



 
 

2.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 
1 pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (max 200 punktów): 

 
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego (max 100 punktów); 

 
b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego 

matematyki języka obcego nowożytnego i jednych wybranych zajęć edukacyjnych. 
ustalonych przez dyrektora, jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 
danego oddziału szkoły (max 72 punkty); 

 
c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (max 7 punktów); 

 
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: Załącznik 

nr 1 
 

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych, co najmniej na szczeblu 
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu 
laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (max 18 
punktów), 

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

w szczególności w formie wolontariatu (max 3 punkty); 
 
 

3.KRYTERIA REKRUTACJI 
 
Przeliczanie wyników egzaminu gimnazjalnego 
 

1. Wynik przedstawiony w procentach z:  
a) języka polskiego,  
b) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

 
c) historii i wiedzy o społeczeństwie,  
d) matematyki, 

 
e) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii , fizyki 

 
- mnoży się przez 0,2 

 
2. W przypadku zwolnienia kandydata z całości lub części egzaminu gimnazjalnego obowiązują 

następujące zasady przeliczenia na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy 
o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione 
na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 

 
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

celującym – przyznaje się po 20 punktów, 



 
 

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 
celującym – przyznaje się po 20 punktów,  
bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

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

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

celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
 

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
 

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

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

 
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
 

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

dobrym – przyznaje się po 13punktów, 
 

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

9. Maksymalna ilość punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego -100 punktów 
 

10. Uzyskany wynik z testu sprawności fizycznej nie jest wliczany do punktacji 
w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 
Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 
1. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum 

przelicza się następująco: 
celujący 18 punktów 

  

bardzo dobry 17 punktów 
  



 
 

dobry 14 punktów 
  

dostateczny 8 punktów 
  

dopuszczający 2 punkty 
  

2. Maksymalna ilość punktów za oceny na świadectwie gimnazjalnym – 72. 
 

Przedmioty przeliczane w procesie rekrutacji   
Wykaz przedmiotów do obliczenia punktów na poszczególne kierunki 

 
Nazwa szkoły klasa/zawód Punktowane 

   przedmioty 
    

Liceum 
Klasa z rozszerzonym 

językiem angielskim od 
klasy I 

 
Ogólnokształcące 

język polski,  
 

matematyka,  
 

język obcy,  Do wyboru drugi przedmiot od klasy II spośród:  

geografia  biologia, geografia, informatyka, historia, WOS, 
 chemia, fizyka  
   
 Klasa sportowa język polski, 
 z rozszerzonym językiem angielskim od klasy I matematyka, 
 

język obcy,    

 Do wyboru drugi przedmiot od klasy II spośród: geografia 
 biologia, geografia, chemia  

   
Technikum Technik informatyk język polski, 

 z rozszerzonym językiem angielskim matematyka, 
 

język obcy,    
   

geografia  Do wyboru drugi przedmiot od klasy II spośród:   

 informatyka, WOS, geografia  
   
 Technik obsługi turystycznej z rozszerzonym język polski, 
 językiem angielskim od klasy I matematyka, 
   język obcy,  Do wyboru drugi przedmiot od klasy II spośród:  

geografia  biologia, geografia   

    
Szkoła Branżowa I 

fryzjer 
język polski, 

Stopnia matematyka, 
   język obcy,  sprzedawca  

geografia    
 klasa wielozawodowa   
    



 
 
Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów. 
 
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
 
1. Zawody i konkursy: 
 

1) organizowane przez kuratora oświaty:  
finalista konkursu przedmiotowego 10 punktów 
ponadwojewódzkiego  

  

laureat konkursu tematycznego lub 7 punktów 
interdyscyplinarnego  
ponadwojewódzkiego  

  

finalista konkursu tematycznego lub 5 punktów 
interdyscyplinarnego  
ponadwojewódzkiego  

  

finalista min. dwóch konkursów 10 punktów 
przedmiotowych wojewódzkich  

  

laureat min. dwóch konkursów 7 punktów 
tematycznych lub interdyscyplinarnych  
wojewódzkich  

  

finalista min. dwóch konkursów 5 punktów 
tematycznych lub interdyscyplinarnych  
wojewódzkich  

  

finalista konkursu przedmiotowego 7 punktów 
wojewódzkiego  

  

laureat konkursu tematycznego lub 5 punktów 
interdyscyplinarnego wojewódzkiego  

  

finalista konkursu tematycznego lub 3 punkty 
interdyscyplinarnego wojewódzkiego  

  

 
 

2) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 

międzynarodowym 4 punkty 
  
krajowym 3 punkty 

  
wojewódzkim 2 punkty 

  
powiatowym 1 punkt 

  



 
 

3) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie zawody i 

konkursy – 18. 
 
2. Aktywność społeczna, w tym aktywność na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu – 3 punkty. 
 

 
4.DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁĘ 

 
1.Kandydat do Szkoły zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 
 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły, 
 

2) zaświadczenie z wymaganych badań lekarskich, 
 

3) świadectwo ukończenia gimnazjum, 
 

4) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
 

5) dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz 
pracę w wolontariacie, 

 
6) 2 zdjęcia, 

 
UWAGA: 
 
Dokumenty, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 
urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 
odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za 
zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 
 
 

5.WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY 
PONADGIMNAZJALNEJ DLA DOROSŁYCH 

 
1. Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy 

ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową . 
2. Kandydat, który posiada świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, może 

zostać przyjęty do klasy drugiej/semestr trzeci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 

1, 2 i 3 niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, 2 i 3 na pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:  

1) wielodzietność rodziny kandydata,  
2) niepełnosprawność kandydata,  
3) niepełnosprawność dziecka kandydata, 
 
4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,  
5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.  
5. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość. 



 
 
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, 2 
i 3, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

 
6.TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I 

POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA 
DOKUMENTÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  DLA DOROSŁYCH  

 

Lp.  Rodzaj czynności  Termin w Termin w 
      postepowaniu postepowaniu 
      rekrutacyjnym uzupełniającym 
    
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z   

 dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
od 5 do 25 

 
 kandydata warunków lub kryteriów branych pod od 10 do 16 lipca 

 
uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym.  czerwca 2018 r. 2018 r. 

    
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną   

 wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów  
 potwierdzających   spełnienie   przez kandydata  
 warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

od 5 do 29 od 10 do 24 lipca  postępowaniu  rekrutacyjnym,  w  tym  dokonanie 
 przez  przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czerwca 2018 r. 2018 r. 

 

czynności, o których mowa  
 w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  
Prawo oświatowe  
oraz w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.   

    

3. 

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z 
kandydatem, który nie posiada dokumentu 
potwierdzającego ukończenie klasy VI lub VII 
ośmioletniej szkoły podstawowej /art. 141 ust.6 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.  

do 27 czerwca 2018 r.  
 

do 18 lipca 2018 r.  
 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  

26 lipca 2018 r. do  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 3 lipca 2018 r. 
 kandydatów niezakwalifikowanych.  do godz. 12.00 godz. 12.00 
       

      
4. Potwierdzenie przez  kandydata woli  przyjęcia  

 w postaci przedłożenia odpowiednio:    

 
 

 oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej do 6 lipca 2018 r. do 1 sierpnia 



szkoły podstawowej albo dokumentu 
potwierdzającego ukończenie kl. VI lub VII 
ośmioletniej szkoły podstawowej, w 
przypadku ubiegania się o przyjęcie do 
szkoły podstawowej dla dorosłych /art. 141 
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe/;  

 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 
albo ośmioletniej szkoły podstawowej w 
przypadku ubiegania się o przyjęcie do 
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych /art. 
20k ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty/;  

 pisemnego oświadczenia w przypadku 
kandydata ubiegającego się o przyjęcie do 
szkoły podstawowej dla dorosłych, o którym 
mowa w art. 141 ust.6 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

 
- o ile nie zostały złożone wraz z wnioskiem o 
przyjęcie do szkoły  

 
 
 

 

   2018 r.  
     
    

     
    
      
       
         



 
 
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję   

rekrutacyjną   listy  kandydatów  przyjętych i  11 lipca 2017 r. 30 sierpnia 2017 r. 
kandydatów nieprzyjętych. do godz. 12.00 do godz. 12.00  

 
 
 
 
 
 

6.PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
 
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół w 
Gdowie. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 
kandydata z wnioskiem. 
 
 
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół w Gdowie odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Gdowie rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 
służy skarga do sądu administracyjnego. 
 
 

7.KOMISJA REKRUTACYJNA 
 
 
Na rok szkolny 2018/2019 rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana 
 
Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Gdowie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 
 
14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); ustawy z dnia 14 grudnia 
 
2016 r. – Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 
 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 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.  poz.  586  z  2017  r.)  ;  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.



 
 
1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 
 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 
 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, 
 

3) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 
 

4) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej 
 

5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 



 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK nr 1 
 
Wykaz  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 2018/2019 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.  

  

I. Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez Małopolskiego 
Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień.  
  

Lp.  Nazwa konkursu  Rodzaj konkursu  
Miejsce uznane  za 

wysokie  
1.  Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i 

Ekonomicznej  
przedmiotowy  laureat, finalista  

2.  „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego…”  

tematyczny  laureat, finalista  

3.  „Papież Słowianin” - ogólnopolski 
konkurs wiedzy o czasach i osobie 
Karola Wojtyły - Jana Pawła II  

tematyczny  laureat, finalista  

4.  Ogólnopolska olimpiada „Myśli Jana 
Pawła II”  

olimpiada tematyczna  laureat, finalista  

5.  Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana  
Pawła II – Papieża Słowianina”  

tematyczny  laureat, finalista  

6.  „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie 
Polaków w latach  1914-1989”  

tematyczny  laureat, finalista  

  
  

II. Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.  
  

Lp.  Nazwa konkursu  Rodzaj konkursu  Miejsce uznane  za 
wysokie  

1.  Małopolski Konkurs Języka Polskiego   przedmiotowy  laureat, finalista  

2.  Małopolski Konkurs Matematyczny   przedmiotowy  laureat, finalista  

3.  Małopolski Konkurs z Fizyki  przedmiotowy  laureat, finalista  

4.  Małopolski Konkurs z Historii  przedmiotowy  laureat, finalista  

5.  Małopolski Konkurs Biologiczny  przedmiotowy  laureat, finalista  

6.  Małopolski Konkurs Geograficzny  przedmiotowy  laureat, finalista  



7.  Małopolski Konkurs Chemiczny  przedmiotowy   laureat, finalista  

8.  Małopolski Konkurs Języka Angielskiego  przedmiotowy  laureat, finalista  

9.  Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego  przedmiotowy  laureat, finalista  

10.  Małopolski Konkurs Języka Francuskiego  przedmiotowy  laureat, finalista  

11.  Konkurs historyczny „Ani na chwilę nie 
złożyliśmy broni…” Polacy w walce podczas 
II wojny światowej 1939 – 1945   

tematyczny  laureat, finalista  

12.  Konkurs historyczny „Prezydentowi 
Rzeczypospolitej … będę bezwzględnie 
posłuszny”. W 70. rocznicę śmierci 
Władysława Raczkiewicza Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej w latach   
1939-1947  

tematyczny  laureat, finalista  

13.  Konkurs historyczny „Na Polu Chwały… – 
Damy i Kawalerowie Virtuti Militari  i 
Krzyża Walecznych w walce  o 
niepodległość i granice  II Rzeczypospolitej”  

tematyczny  laureat, finalista  

14.  Konkurs historyczny „Polskie drogi do 
niepodległości 1846 – 1915”   

tematyczny  laureat, finalista  

15.  Konkurs języka hiszpańskiego „Hiszpania – 
kraj kontrastów”  

tematyczny  laureat, finalista  

16.  Konkurs języka hiszpańskiego „Różne oblicza 
Hiszpanii”  

tematyczny  laureat, finalista  

17.  Konkurs informatyczny „Rozwiązywanie 
problemów z wykorzystaniem komputera”  

tematyczny  laureat, finalista  

18.  Konkurs informatyczny „Od algorytmu do 
programu”  

tematyczny  laureat, finalista  

19.  Konkurs biblijny „Z mądrością Proroków przez 
życie”  

tematyczny  laureat, finalista  

20.  Konkurs biblijny „Dzieje przymierza”  tematyczny  laureat, finalista  
21.  Konkurs wiedzy o teatrze „250 lat teatru 

publicznego w Polsce”  
tematyczny  laureat, finalista  

  
  
III. Inne zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane/współorganizowane przez Małopolskiego Kuratora 

Oświaty lub organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły we współpracy z Małopolskim 
Kuratorem Oświaty.  
  

 

Lp.  Nazwa konkursu  Zasięg konkursu  Miejsce uznane  za 
wysokie  

1.  Ogólnopolski konkurs „Utracone 
dziedzictwo – losy polskich ziemian  w 
XX wieku”  

krajowy  laureat, finalista  



2.  Ogólnopolski konkurs „Bóg, Honor  i 
Ojczyzna – wartości polskiego  
ziemiaństwa”  

krajowy  laureat   

3.  Ogólnopolski konkurs „Wszystko dla  
Ojczyzny – gen. bryg. pil. Stanisław Skalski” 

krajowy  laureat, finalista  

4.  Ogólnopolski konkurs „Samoloty  gen. 
bryg. pil. Stanisława Skalskiego”  

krajowy  laureat, finalista  

5.  Ogólnopolski konkurs „Ocalić od 
zapomnienia - pamięć o niezłomnych  
pilotach por. pilot Janinie Lewandowskiej i 
gen. bryg. pil.  
Stanisławie Skalskim”  

krajowy  laureat  

6.  Ogólnopolski konkurs „Przywrócić głos 
Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach 
historii”  

krajowy  laureat  

7.  Ogólnopolski konkurs „200. rocznica 
utworzenia Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego”  

krajowy  laureat, finalista  

8.  „Historia Solidarności”  wojewódzki  laureat  

9.  „Miejsca pamięci Solidarności w historii 
mojego regionu”  

wojewódzki  laureat  

10.  „Postacie, miejsca, wydarzenia  w historii 
Solidarności mojego regionu”  

wojewódzki  laureat  

11.  „Śladami żołnierzy wyklętych.  
Pułkownik Witold Pilecki w panteonie 
polskiej historii”  

wojewódzki  laureat  

12.  „Śladami żołnierzy wyklętych. Pułkownik 
Witold Pilecki i Danuta Siedzikówna ps. Inka 
w panteonie polskiej historii”  

wojewódzki  laureat  

13.  Śladami niezłomnych. Witold Pilecki  i 
August Emil Fieldorf „Nil”  

wojewódzki  laureat  

14.  „Nadzieja umiera ostatnia” – losy 
Żydów w wymiarze regionalnym  w 
czasie II wojny światowej  

wojewódzki  laureat, finalista  

15.  „Opowiem Ci o Małopolsce – moim miejscu 
na  ziemi, mojej małej ojczyźnie”  

wojewódzki  laureat, finalista  

16.  „Lekcja historii i sztuki z Jackiem 
Kaczmarskim”  

wojewódzki  edycja 2015/2016 
laureat, finalista,  
  
edycja 2016/2017 
laureat  

17.  „Żołnierze Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci - 
Pamiętamy!”  

wojewódzki  laureat, finalista  

18.  „Nasz Bohater – Tadeusz Kościuszko”  wojewódzki  laureat, finalista  



19.  „Ocalić od zapomnienia. W  100 - lecie 
Wielkiej Wojny 1914 – 1918. Śladami  

wojewódzki  laureat, finalista  

 
 walk i nekropolii”    

20.  „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. 
Gra miejska”  

wojewódzki  laureat, finalista  

21.  "Kosą i bagnetem. Polacy w walce  o 
niepodległość pod wodzą Kościuszki  i 
Piłsudskiego." Gra edukacyjna  

wojewódzki  laureat  

22.  „Poezja patriotyczna z czasów I wojny 
światowej”  

wojewódzki  laureat, finalista  

23.  „…A DZIEWCZĘTA Z WOJSKIEM  
SZŁY…” Przegląd pieśni patriotycznej  

wojewódzki  laureat, finalista  

24.  „...Ciebie Polsko w sercu dzisiaj noszę...” – 
XII Przegląd Pieśni Patriotycznej  

wojewódzki  laureat  

25.  „Konkurs pieśni o tematyce sybirackiej  i 
patriotycznej”  

wojewódzki  laureat, finalista  

26.  „Sprawa polska i Polacy w czasie   
I wojny światowej ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczenia bitwy pod 
Gorlicami dla przebiegu wojny  i 
odzyskania przez Polskę niepodległości”  

wojewódzki  laureat, finalista  

27.  „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – 
Moja Duma”  

wojewódzki  edycja 2015/2015 
laureat, finalista  
  
edycja 2016/2017, 
2017/2018 laureat  

28.  Ziemia Sądecka od przeszłości do 
współczesności  

wojewódzki  laureat  

29.  Małopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej 
„Powstań Polsko”  

wojewódzki  laureat  

30.  „Wolna Polska” - Festiwal Pieśni 
Patriotycznej   

wojewódzki  laureat  

31.  „Polacy bez Ojczyzny. Losy Polaków na 
kresach wschodnich II Rzeczypospolitej w 
latach 1946-2015” w ramach projektu Kresy - 
polskie ziemie wschodnie   
w XX wieku   

wojewódzki  laureat, finalista  

32.  „Kresy- polskie ziemie wschodnie  w XX 
wieku”  

wojewódzki  laureat  

33.  Małopolskie Dyktando  
Niepodległościowe „Po polsku  o 
historii”  

wojewódzki  edycja 2015/2016 
laureat, finalista  
  
edycja 2016/2017, 
2017/2018 laureat  



34.  Konkurs na kalendarz ukazujący działania 
ekologiczne w przedszkolu lub szkole w 
roku szkolnym 2016/2017  w ramach IV 
edycji projektu „Czysta Małopolska”  

wojewódzki  laureat  

35.  Konkurs na kronikę ukazującą działania  w 
zakresie promocji zdrowego żywienia  w 
przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 
2017/2018 w ramach V edycji projektu 
„Czysta Małopolska”  

wojewódzki  laureat  

36.  Konkurs plastyczny „Twoje zdrowie 
zyska na ochronie środowiska”  w 
ramach IV edycji projektu „Czysta 
Małopolska”  

wojewódzki  laureat  

37.  Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów 
„Odżywiaj się zdrowo” w ramach   
V edycji projektu „Czysta Małopolska”  

wojewódzki  laureat  

38.  Konkurs plastyczny „Moja Ojczyzna Polska. 
Mój Patriotyzm”   

wojewódzki  miejsca I – III  

39.  „Konstytucja 3 Maja – czasy 
stanisławowskie”  

wojewódzki  laureat  

  
  

IV. Zawody sportowe organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły.  
  

Lp.  Organizator  Zasięg  
Miejsce uznane  za 
wysokie  

1.  
Zawody sportowe organizowane przez 
światowe i europejskie federacje sportowe  

międzynarodowy  miejsca 1-10  

2.  
Zawody sportowe organizowane przez 
polskie związki sportowe  

krajowy  
  

miejsca 1-6  
  

3.  
Zawody sportowe organizowane przez  
Szkolny Związek Sportowy  

wojewódzki  miejsca 1-3  

4.  Zawody sportowe organizowane przez 
Szkolny Związek Sportowy lub jednostki 
samorządu terytorialnego i gminne związki 
sportowe  

powiatowy  miejsca 1-3  

  
  
V. Wykaz olimpiad dla gimnazjalistów.  
  

Lp.  Przedmiot  Nazwa olimpiady   Organizator  
Uprawnienie do 

wpisu na 
świadectwo  



1.  matematyka  
Olimpiada  
Matematyczna  
Juniorów  

Stowarzyszenie na 
Rzecz Edukacji 
Matematycznej w 
Warszawie  

laureat, finalista  

2.  język 
angielski  

Olimpiada Języka 
Angielskiego  dla 
Gimnazjalistów  

Wyższa Szkoła  
Języków Obcych im. 
Samuela Lindego w 
Poznaniu  

laureat, finalista  

3.  informatyka   
Olimpiada  
Informatyczna  
Gimnazjalistów  

Stowarzyszenie  
Talent w Gdyni  laureat, finalista  

4.  historia  
Olimpiada Historyczna  
Gimnazjalistów  

Polskie Towarzystwo 
Historyczne  laureat, finalista  

  
 
 
 
Uwaga. W przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w/w wykazie, a 
absolwent gimnazjum legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie 
osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują o 
uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji. 



 
 
ZAŁĄCZNIK nr 2 Test sprawności 

Fizycznej obejmuje 
 

1.  Bieg po kopercie.  
Bieg po kopercie (s)  

  

26,99 i powyżej 10 pkt. 
  

27,00-27,99 9 pkt. 
  

28,00-28,99 8 pkt. 
  

29,00-29,99 7 pkt. 
  

30,00-31,30 6 pkt. 
  

31,31-32,60 5 pkt. 
  

32,61-33,99 4 pkt. 
  

34,00-35,99 3 pkt. 
  

36,00-39,99 2 pkt. 
  

40,00 i poniżej 1 pkt. 
  

 

 
2. Rzut piłką lekarską.  

Rzut piłką lek. (chłopcy)   
9.0 m i powyżej 6 pkt. 
8,3-8,9 m 5 pkt. 
7,7-8,2 m 4 pkt. 
6,8-7,6 m 3 pkt. 
6,0-6,7 m 2 pkt. 
5,9 m i poniżej 1 pkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzut piłką lek. (dziewczyny)   
6,9 m i powyżej 6 pkt. 
6,3-6,8 m 5 pkt. 
5,8-6,2 m 4 pkt. 
5,1-5,7 m 3 pkt. 
4,5-5,0 m 2 pkt. 
4,4 m i poniżej 1 pkt. 

 
 
 
 

3.  Skok w dal z miejsca.  
Skok w dal  
(chłopcy)  

237 cm i powyżej 6 pkt. 
  

208-236 cm 5 pkt. 
  

196-207 cm 4 pkt. 
  

160-195 cm 3 pkt. 
  

151-159 cm 2 pkt. 
  

150 cm i poniżej 1 pkt. 
  



 
 

Skok w dal  
(dziewczyny)  

206 cm i powyżej 6 pkt. 
190-205 cm 5 pkt. 
173-189 cm 4 pkt. 
137-172 cm 3 pkt. 
118-136 cm 2 pkt. 
117 cm i poniżej 1 pkt. 

 
 
 
 

4.  Siady z leżenia w czasie 30 s.  
 

brzuszki (chłopcy) 
 

33 i powyżej 6 pkt. 
  

28-32 5 pkt. 
  

23-27 4 pkt. 
  

19-22 3 pkt. 
  

15-18 2 pkt. 
  

14 i poniżej 1 pkt. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

brzuszki (dziewczyny)   

27 i powyżej 6 pkt. 
  

22-26 5 pkt. 
  

16-21 4 pkt. 
  

11-15 3 pkt. 
  

7-10 2 pkt. 
  

6 i poniżej 1 pkt. 
   


