
REKRUTACJA  
do publicznych szkół  

 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

 

na rok szkolny 2019/2020 

w województwie małopolskim 
 

 

Spotkanie z Dyrektorami Szkół – styczeń/luty 2019 r. 

 

 
 

 

 

 
 



 Rekrutacja do szkół – wybrane przepisy prawa. 

 

 Przyjęcie do szkoły – warunki ustawowe dla 

kandydatów. 

 

 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym. 

  

 Zadania komisji rekrutacyjnej. 

 

 Procedura odwoławcza w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu odwoławczym. 

 

ZAGADNIENIA 



art. 146 ust. 1 

Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie 

liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum 

ogólnokształcącym, o którym mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. a 

ustawy – Prawo oświatowe. 
 

 

art. 148 ust. 1  

W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022  

w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, o którym 

mowa w art.146, prowadzi się klasy dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów 

dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych 

klas zgodnie z art. 147. 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe   



art. 148 ust. 1a  

W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w nowo 

tworzonych czteroletnich liceach ogólnokształcących, 

oraz czteroletnich liceach ogólnokształcących 

utworzonych zgodnie z art.129 ust. 3 pkt 5 i 7, można 

prowadzić klasy dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego 

gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie  

z art. 147. 

art. 148 ust. 2 

Do  klas o których mowa w ust. 1 i 1a stosuje się przepisy 

dotyczące dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego. 

 

art. 152 i art. 154 –  zapisy dotyczące technikum 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe   



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/. 

 

 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. z 2017 r., poz. 586)  

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 

996 ze zm.). 

 

 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego  

do publicznych przedszkoli, szkół  

i placówek  (Dz. U. z 2017 r., poz. 610) . 

 

 

 

 

 absolwenci dotychczasowego                                     absolwenci 

                 gimnazjum                            szkoły podstawowej 



Rekrutacja do klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum, 

branżowej szkoły I stopnia: 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

dla absolwentów dotychczasowego                           dla absolwentów  

                 gimnazjum                            szkoły podstawowej 

         

art. 149 ust. 4, 5; art. 155 ust. 4, 5; 

art. 165 ust. 3,4; art. 165a 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

Przepisy wprowadzające ustawę-

Prawo oświatowe  

  

 dotychczasowe  trzyletnie liceum 

ogólnokształcące 

 dotychczasowe  czteroletnie 

technikum 

 branżowa szkoła I stopnia 

art. 134  

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe   

 

 czteroletnie liceum 

ogólnokształcące 

 pięcioletnie technikum 

 branżowa szkoła I stopnia 

 



Rekrutacja do klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum: 

  

 dwujęzycznego, z oddziałami dwujęzycznymi, z oddziałami 

międzynarodowymi 
 

 sportowego, mistrzostwa sportowego, z oddziałami 

sportowymi, z oddziałami mistrzostwa sportowego 

 

 

 

 

 
 

 

 

dla absolwentów dotychczasowego                           dla absolwentów  

                 gimnazjum                            szkoły podstawowej 

         

art. 149 ust. 7, art. 155 ust.7 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

Przepisy wprowadzające ustawę-

Prawo oświatowe   

art. 137 ust. 4-7, art. 138 ust. 4, 

art. 140 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe   



Rekrutacja do klasy I branżowej szkoły I stopnia: 

 

 sportowej, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi,  

z oddziałami mistrzostwa sportowego 

  

 z oddziałami międzynarodowymi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dla absolwentów dotychczasowego                      dla absolwentów  

 gimnazjum             szkoły podstawowej 

art. 165 ust. 6 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę-Prawo 

oświatowe  
 

art. 137 ust. 4-7, art. 138 ust. 4 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Prawo oświatowe  
 



Rekrutacja do klasy wstępnej: 
  

 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dwujęzycznym 
 

 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym z oddziałami 

dwujęzycznymi 
 

 w pięcioletnim technikum dwujęzycznym 
 

 w pięcioletnim technikum z oddziałami dwujęzycznymi 

 

 

 

 

 

 

 

art. 361 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę-Prawo oświatowe  
 

art. 25 ust. 3-5, art. 140  ust. 2-4 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe  
 



Rekrutacja do klasy I  

czteroletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonego 

przez Ministra Obrony Narodowej 
 

 
 

warunki dla kandydata: 
 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

 bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem 

lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej 

 pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły 

 pozytywny wynik prób sprawności fizycznej przeprowadzonych 

na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną 

 

 

 

   

art. 143  ust. 1 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe 



w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminów składania dokumentów  
 

do klas I 

 

publicznych  szkół        publicznych  szkół 

ponadgimnazjalnych       ponadpodstawowych 

 

 
absolwenci dotychczasowego   absolwenci szkoły 

           gimnazjum        podstawowej 

 
 

strona internetowa Kuratorium Oświaty w Krakowie  

– do końca stycznia 2019 r. 

 
ZARZĄDZENIE MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY na rok szkolny 2019/2020 

 



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 szkoły oraz określenia miejsc 

uznanych za wysokie w tych zawodach 

 

 
       absolwenci dotychczasowego                    absolwenci 

           gimnazjum     szkoły podstawowej 

 

 

strona internetowa Kuratorium Oświaty w Krakowie  

– do końca lutego 2019 r. 

 

ZARZĄDZENIE MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 



PRZYJĘCIE DO SZKOŁY – warunki ustawowe dla kandydata 
 

Absolwenci dotychczasowego gimnazjum: 
 

 świadectwo ukończenia gimnazjum 
 

 w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o którym mowa  

w art. 20f  ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) 

 

Absolwenci szkoły podstawowej: 
 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
 

 w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

zaświadczenie lekarskie o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe  
 

  w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie  

w zawodzie orzeczenie lekarskie/orzeczenie psychologiczne o którym 

mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe  



Szkoła dwujęzyczna lub oddział dwujęzyczny lub oddział 

międzynarodowy w publicznej szkole ogólnodostępnej: 
 

 świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej 
 

 pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych 

przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę 

pedagogiczną 
 

 

 
 

 Klasa wstępna, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. -Prawo oświatowe  
 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
 

 pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych 

przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę 

pedagogiczną 



Szkoła sportowa, mistrzostwa sportowego, oddział 

sportowy lub oddział mistrzostwa sportowego  

w publicznej szkole ogólnodostępnej: 

 
 świadectwo ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej 
 

 orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia 
 

 pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły 

lub oddziału 
 

 pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach 

ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego 

sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej 

szkole lub danym oddziale  

 

 

 

 dnia 14 grudnia 2016 r. 

art. 20h ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) 

art. 137 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe  

 



KRYTERIA REKRUTACYJNE  art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1, 

art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty -100 pkt.  
maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 

 

w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu 

ósmoklasisty, przedstawiony w procentach wynik z: 
 

 języka polskiego   mnoży się przez 0,35 

 matematyki  
 

 języka obcego      mnoży się przez 0,3             

   nowożytnego    

§ 13 ust. 1, 2 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół i placówek   



KRYTERIA REKRUTACYJNE  art. 20f  ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2, art. 20j ust. 2 pkt 1 

ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego -100 pkt.  
maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 

 

w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu 

gimnazjalnego, przedstawiony w procentach wynik z: 
 

 języka polskiego 

 historii i wiedzy o społeczeństwie 

 matematyki 

 przedmiotów przyrodniczych 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

 

 

 mnoży się przez 0,2 

 

§ 3 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.  

w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 … 



KRYTERIA REKRUTACYJNE – oddziały ogólnodostępne, szkoła sportowa, mistrzostwa 

sportowego, oddział sportowy lub oddział mistrzostwa sportowego, LO prowadzone przez MON 

Oceny na świadectwie 

 72 pkt. maksymalna liczba 

punktów możliwa do uzyskania  

 

 język polski 

 matematyka 
 

 dwa obowiązkowe 

    zajęcia edukacyjne 

 
 

ustala dyrektor szkoły  

dla danego oddziału       

Przeliczanie na punkty ocen 

wyrażonych w stopniu: 
 

 celującym – po 18 pkt. 
 

 bardzo dobrym – po 17 pkt. 
 

 dobrym – po 14 pkt. 
 

 dostatecznym – po 8 pkt. 
 

 dopuszczającym – po 2 pkt.                   

 art. 20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust.6 pkt 3 ustawy z 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) 

 art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 143 ust. 3 pkt 2 

ustawy -Prawo oświatowe   

 § 4 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.  (…)  

§ 4 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.  (…)  



KRYTERIA REKRUTACYJNE – szkoła dwujęzyczna lub oddział dwujęzyczny,  

klasa wstępna – czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum 

Oceny na świadectwie 

72 pkt. maksymalna liczba punktów 

możliwa do uzyskania  

 

 język polski 

 matematyka 

 język obcy nowożytny 
     /uwzględnia się ocenę wyższą/ 
 

 jedne zajęcia 

edukacyjne 

 
 

ustala dyrektor szkoły  

dla danego oddziału       

Przeliczanie na punkty ocen 

wyrażonych w stopniu: 
 

 celującym – po 18 pkt. 
 

 bardzo dobrym – po 17 pkt. 
 

 dobrym – po 14 pkt. 
 

 dostatecznym – po 8 pkt. 
 

 dopuszczającym – po 2 pkt.                   

 art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy z 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) 

 art. 140 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

-Prawo oświatowe   

 § 4 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.  (…)  

 § 4 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.  (…) 



KRYTERIA REKRUTACYJNE  
 

 Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem  

    7 pkt.  
 

 Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,  

w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu 

    3 pkt. 

 art. 20f  ust. 2 pkt 3 i 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 4 i 5 lit. b, art. 20j ust. 2 pkt 4 i 5 lit. b ustawy  

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

 art. 134 ust. 2 pkt 3 i 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 3 i 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 4 i 5 lit. b, art. 143 ust. 

3 pkt 3 i 4 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe  

 
§ 5 i  § 7  

rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.  (…)  oraz rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.  (…)    
 



Zmiany w zakresie organizacji wolontariatu w szkołach – wrzesień 2017 r. 
 

 Zapewnienie kształtowania u uczniów postaw 

prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału  

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym. 

 Zapewnienie przez dyrektora warunków do działania 

wolontariuszy w szkole. 

 Podejmowanie działań z zakresu wolontariatu (samorząd 

szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły), samorząd 

uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę 

wolontariatu. 

 Zawarcie w statucie szkoły informacji o sposobie organizacji 

i realizacji działań w zakresie wolontariatu. 

 art. 1 pkt 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt. 21  ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. -Prawo oświatowe 



Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły: 

 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.  
 

Wyjątek – laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego  

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

 art. 20f  ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy z 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) 

 art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a, art. 143 ust. 3 pkt 4 

lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe  

KRYTERIA REKRUTACYJNE  



 laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej 
 

 laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty 

 

 
przyjmowani są w pierwszej kolejności do publicznej szkoły 

ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej  

 

 laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek 

artystycznych, przeprowadzanego zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty      
przyjmowany jest w pierwszej kolejności do publicznej szkoły 

ponadpodstawowej 

art. 20 d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.)  

art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe  

 

UPRAWNIENIA LAUREATÓW – pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły 



§ 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 24 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji 

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2014 r., poz. 1290) 

§ 3 ust. 4, § 4 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1580) 

 W olimpiadach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

                 mogą uczestniczyć uczniowie:  
 

     szkoły podstawowej                    gimnazjum 
 

 

 

indywidualny program lub tok nauki,  

rekomendowani przez szkołę 
 

 W olimpiadach dla uczniów dotychczasowych gimnazjów 

mogą uczestniczyć uczniowie szkoły podstawowej  

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE 
 



Uczniowie dotychczasowych sześcioletnich szkół 

podstawowych, którzy w latach szkolnych 2014/2015-

2016/2017 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady 

przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego  

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy zmienianej w art. 15, są 

przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły 

ponadpodstawowej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, 

o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 137 ust. 1 i 4, art. 143 ust. 1 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

art. 298 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe  

ZACHOWANIE UPRAWNIEŃ LAUREATA – pierwszeństwo w rekrutacji  do: 

szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadpodstawowej integracyjnej, oddziału integracyjnego; 

szkoły ponadpodstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego 



Warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku 

sprawdzianu kompetencji językowych, albo pozytywnego 

wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych (art. 140  

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe) nie dotyczy 

laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego 

nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania  

w szkole lub oddziale o przyjęcie do których ubiega się 

laureat lub finalista. 

art. 298  ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo 

oświatowe  

ZACHOWANIE UPRAWNIEŃ LAUREATA – pierwszeństwo w rekrutacji  do: 

szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego 

oraz do klasy wstępnej 



Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły – 18 pkt.  
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 
 

 konkursy organizowane przez kuratorów oświaty  

   /na podstawie porozumień/ – zasięg ponadwojewódzki 
 

 konkursy organizowane przez kuratora oświaty – 

zasięg wojewódzki 
 

 inne zawody wiedzy, artystyczne i sportowe 

§ 6 ust. 1 

rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.  (…) (Dz. U. z 2017 r., poz. 586); rozporządzenia MEN z dnia  

16 marca 2017 r.  (…)   (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)  

KRYTERIA REKRUTACYJNE  - szczególne osiągnięcia 



Zasięg ponadwojewódzki        tytuł finalisty – 10 pkt                 

 

 

                Zasięg wojewódzki 
 

 

dwa lub więcej tytuły               tytuł finalisty – 7 pkt 

finalisty - 10 pkt                                      

§ 6 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 3 lit. a, d 

rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.  (…) (Dz. U. z 2017 r., poz. 586) ; rozporządzenia MEN z dnia 

16marca 2017 r.  (…)   (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)  

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 
 



                    Zasięg ponadwojewódzki: 
 

 tytuł laureata – 7 pkt          tytuł finalisty – 5 pkt 

 

Zasięg wojewódzki: 
 

 dwa lub więcej tytuły             dwa lub więcej tytuły 

     laureata – 7 pkt                      finalisty – 5 pkt 

 

 tytuł laureata – 5 pkt            tytuł finalisty – 3 pkt 

 

 

           

KONKURSY tematyczne lub interdyscyplinarne 
 

§ 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, c;  pkt 3 lit. b, c, e, f 

rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.  (…) (Dz. U. z 2017 r., poz. 586);  rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 

2017 r.  (…) (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)  



       KONKURSY - zasięg międzynarodowy lub ogólnopolski: 
 

tytuł finalisty /przedmioty objęte ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej/ – 10 pkt  

 

TURNIEJE – zasięg ogólnopolski: 
 

tytuł laureata /przedmioty nieobjęte ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej/ – 4 pkt  

tytuł finalisty /przedmioty nieobjęte ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej/ – 3 pkt  

KONKURSY lub turnieje z przedmiotu / przedmiotów 

artystycznych 

§ 6 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.  (…) (Dz. U. z 2017 r., poz. 586);  rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 

2017 r.  (…) (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)  



       KONKURSY – zasięg ponadwojewódzki lub wojewódzki: 

przedmioty objęte ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
 

 dwa lub więcej tytuły finalisty – 10 pkt  

 tytuł finalisty – 7 pkt  
 

 

TURNIEJE – zasięg ponadwojewódzki lub wojewódzki: 

przedmioty nieobjęte ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
 

 dwa lub więcej tytuły laureata – 7 pkt  

 dwa lub więcej tytuły finalisty – 5 pkt 

 tytuł laureata – 3 pkt  

 tytuł finalisty – 2 pkt  

KONKURSY lub turnieje z przedmiotu / przedmiotów artystycznych 
 

§ 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.  (…) (Dz. U. z 2017 r., poz. 586);  rozporządzenia MEN 

z dnia 16 marca 2017 r.  (…) (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)  



INNE ZAWODY WIEDZY, ARTYSTYCZNE lub SPORTOWE 

 

Sposób przeliczania na punkty kryterium  

za uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach 

wiedzy, artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  
 

 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty  

 krajowym – przyznaje się 3 punkty  

 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty 

 powiatowym – przyznaje się 1 punkt 

§ 6  ust.1 pkt 5 

rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.   (…)  (Dz. U. z 2017 r., poz. 586) 

rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.   (…)  Dz. U. z 2017 r., poz. 610)  



Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty - wykaz 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

 

Zawody organizowane w latach: 

 2016/2017 – 2018/2019          2014/2015 – 2018/2019 

 
 
 

absolwenci dotychczasowego                  absolwenci 

        gimnazjum               szkoły podstawowej 

 
 

Miejsce uznane za wysokie:  

 laureat / finalista – zawody wiedzy, artystyczne 

 miejsca 1-10, miejsca 1-6, miejsca 1-3 – zawody sportowe 



ZAWODY NIE UMIESZCZONE  

w Zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty 

  
 mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

 

 

                       

                      decyduje dyrektor szkoły 

 

  
analiza regulaminu                             analiza dyplomu 

     zawodów                                       lub zaświadczenia 

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty  w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

(…) na rok szkolny 2019/2020 



KRYTERIA REKRUTACYJNE – szczególne osiągnięcia 
 

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 szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty 

za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, 

z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.  

§ 6  ust. 2 

rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.   (…)  (Dz. U. z 2017 r., poz. 586) 

rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.   (…)  Dz. U. z 2017 r., poz. 610)  



KRYTERIA REKRUTACYJNE -  oddziały ogólnodostępne 

drugi etap postępowania rekrutacyjnego 
 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

przyjmuje się kandydatów z problemami 

zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej. 

 

 
art. 20f ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) 

art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe   



KRYTERIA REKRUTACYJNE – brane pod uwagę łącznie 

trzeci etap postępowania rekrutacyjnego (oddziały ogólnodostępne, sportowe, mistrzostwa sportowego) 

drugi etap (szkoły i oddziały dwujęzyczne, klasy wstępne) 

1) wielodzietność rodziny - oświadczenie 
 

2) niepełnosprawność kandydata                  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców          orzeczenia 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 
 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem 
 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą - dokument 

art. 20f ust. 4, art. 20h ust. 7, art. 20j ust. 3, art. 20t ust. 2 pkt 1, ust. 3, 5, 6 ustawy z 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) 

art. 134 ust. 4, art. 137 ust. 7, art. 140 ust. 4, art. 143 ust. 4, art. 150 ust. 2 pkt 1, ust. 3, 5, 6 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe   



SKLAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
 

 Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja 

rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły 

 
 

        dla absolwentów                                          dla absolwentów  

 dotychczasowego gimnazjum                             szkoły podstawowej   

  
 W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły. 

 

 W skład komisji nie mogą wchodzić: dyrektor szkoły oraz osoba, 

której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do 

danej szkoły. 
 

 Dyrektor szkoły - wyznacza przewodniczącego komisji, może 

dokonywać zmian w składzie komisji, w tym zmiany 

przewodniczącego. 

art. 20zb ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.);  art. 157 ust. 1 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe;  § 9  ust. 1, 4, 5 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.  (…)  oraz 

rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.  (…) 



ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 
 

Zapewnienie warunków i przeprowadzenie sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, 

sprawdzianu kompetencji językowych 

 
 

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum  

i absolwentów szkoły podstawowej 

 
Zapewnienie warunków i przeprowadzenie sprawdzianu 

predyspozycji językowych  

 
 

dla absolwentów szkoły podstawowej 

art. 20zb ust. 1 pkt 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.);  art. 157 ust. 2 pkt 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe;  § 10  ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.  (…)  oraz 

rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.  (…) 



Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – szczególnych 

indywidualnych predyspozycji 

Zgoda na przeprowadzenie sprawdzianu – minister właściwy  

do spraw oświaty i wychowania 

 

 

na wniosek dyrektora szkoły, pozytywnie zaopiniowany przez 

kuratora oświaty, na warunkach ustalonych przez radę 

pedagogiczną 

  

WARUNEK: zgoda organu prowadzącego na dodatkowe 

godziny zajęć edukacyjnych w zakresie programu nauczania 

wymagającego od ucznia szczególnych indywidualnych 

predyspozycji. 

art. 20f ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) 

art. 134 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe   



ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ  
 

 Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona  

i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, 

sprawdzianu kompetencji językowych i predyspozycji 

językowych. 

 

 Sporządzenie informacji o uzyskanych przez 

poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów  

i prób sprawności fizycznej. 

§ 10  ust. 1 pkt 2 i 5  

rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.  (…)  oraz rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.  (…) 

 



ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ  
 

Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona  

i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej, w przypadku których: 

 

 zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły 

 

 zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym 

  

§ 10  ust. 1 pkt 3 

rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.  (…)  oraz rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.  (…) 

 



WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 
 

 Organ prowadzący publiczne szkoły może określić wzór 

wniosku o przyjęcie do szkoły. 
 

 Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech 

wybranych publicznych szkół, chyba, że organ 

prowadzący dopuści możliwość składania wniosku  

do więcej niż trzech wybranych publicznych szkół. 
 

 We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych 

szkół w porządku od najbardziej do najmniej 

preferowanych. 
 

 Składanie wniosków może być prowadzone  

z wykorzystaniem systemów informatycznych. 

art. 20za ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) 

art. 152, art. 156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe   

 



ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ  
 

Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach,  

o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz  

w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe 

 
 
Przewodniczący komisji może żądać dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach: 
 

wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, 

niepełnosprawność jednego z rodziców / obojga rodziców 

kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie 

kandydata pieczą zastępczą. 

§ 10  ust. 1 pkt 4 

rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.  (…)  oraz rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.  (…) 

 



ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ  
 

 Sporządzenie informacji o liczbie punktów 

przyznanych poszczególnym kandydatom po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub 

postępowania uzupełniającego. 
 

 Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych 

/niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów 

przyjętych / nieprzyjętych. 

 

 
   imiona i nazwiska    najniższa liczba punktów, 

      kandydatów    która uprawnia do przyjęcia 
kolejność alfabetyczna 

art. 20zc ust. 1, 3-5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.);  art.158 

ust. 1, 3-5, 10  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe § 10  ust. 1 pkt 6 i 7 rozporządzenia MEN 

z dnia 14 marca 2017 r.  (…)  oraz rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r.  (…) 



PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
 

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły. 

 W terminie 7 dni od podania list – kandydat/rodzic może złożyć 

wniosek do komisji o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do danej szkoły. 

 W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem – komisja 

sporządza uzasadnienie zawierające m.in. przyczyny odmowy przyjęcia . 

 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia – 

kandydat/rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji. 

 W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor 

rozpatruje odwołanie. 

 Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

art. 20zc ust. 6-9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, ze zm.) 

art.158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) 



 

INFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJI 

 

reformaedukacji@kuratorium.krakow.pl 

 

tel. 18/ 540 23 06 – Anna Pawlikowska-Wójcicka 

 

mailto:reformaedukacji@kuratorium.krakow.pl

