
KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ KANDYDATÓW 

DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

IM. WINCENTEGO WITOSA W GIEBUŁTOWIE 

 

Na podstawie: Zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie  

nr 10 i 11 z dnia 29 stycznia 2019r. i ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 ze zmianami)  

 

 

 

 

 

§ 1 

1. Nabór do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa  

w Giebułtowie prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna, powołana 

zarządzeniem Dyrektora Szkoły.  

§ 2 

1. Kandydaci do klasy pierwszej powinni złożyć następujące dokumenty:  

1) Podanie - kwestionariusz (wydruk z systemu elektronicznego w przypadku 

kandydatów z gimnazjów nie objętych systemem rekrutacji elektronicznej).  

2) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  

 w określonym zawodzie. 

3) Dwie fotografie. 

4) Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

5) Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.  

6) Kartę informacyjną. 

7) Kartę zdrowia. 

8) W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi 

schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

9) W przypadku laureatów konkursów organizowanych przez kuratora oświaty 

zaświadczenie odpowiedniej komisji konkursowej.  

 

§ 3 

 

1. Przyjęciu kandydata do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych decydują 

brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty,  

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z czterech 

wybranych przedmiotów: 

 



 

Szkoła: 

 

Wybrane przedmioty: 

Technikum Eksploatacji Portów i Terminali 

 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

Technikum Hotelarskie 

 

j. polski, matematyka, geografia, j. angielski 

Technikum Architektury Krajobrazu 

 

j. polski, matematyka, biologia, j. angielski 

Liceum Ogólnokształcące 

 

j. polski, matematyka, biologia, j. angielski 

Szkoła Branżowa I stopnia 

 

j. polski, matematyka, wos, j. angielski 

 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,  

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

- 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewówdzkim, osiągnięcia  

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

w szczególności w formie wolontariatu.  

 

2. Kandydaci będą przyjmowani do wybranego typu szkoły w kolejności, jaką wyznaczy 

liczba uzyskanych punktów, o których mowa w § 3.  

 

3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz 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 są przyjmowani w pierwszej kolejności.  

 

§ 4 

 

1. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej przelicza się na punkty przyjmując następującą wartość punktową ocen:  

 

1) celujący – 18 pkt.  

2) bardzo dobry – 17 pkt.  

3) dobry – 14 pkt.  

4) dostateczny – 8 pkt.  

5) dopuszczający – 2 pkt.  

 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z:  

 

1)   języka polskiego,  

2)   matematyki - mnoży się przez 0,35  

3)   języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3. 

 



3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 4) za:  

 

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt.  

2) 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 pkt,  

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

           się 7 punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje  

           się 5 punktów  

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim  

organizowanym przez kuratora oświaty: 

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

     10 pkt,  

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 pkt,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje  

     się 5 pkt  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje  

     się 3 pkt  

4) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-3, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,  

b) krajowym – przyznaje się 3 pkt,  

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt,  

d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt.  

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

w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 pkt.  

6) inne osiągnięcia nieujęte w Warunkach i Kryteriach Rekrutacji Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych – przyznaje się punkty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r., o którym mowa w § 1 pkt 2.  

 

4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.  

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, punkty 

przelicza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 

marca 2017 r., o którym mowa w § 1 pkt 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 5 

1. Kandydaci w terminie od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. składają wniosek  

    o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata   

    warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

    Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 11 do 16 lipca 2019 r.  

 

2. Od 25 kwietnia 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. 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. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe. 

     Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 11 do 30 lipca 2019 r.  

 

3. Od 21 do 25 czerwca 2019 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

    ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 

4. 28 czerwca 2019r. godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

      rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych.  

 

5. Do 3 lica 2019 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi,  

     w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej  

      kształcenie zawodowe.  

 

6. Do 9 lipca 2019 r. 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   

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe.  

 

7. 10 lipca 2019 r. godz.12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję  

       rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i lisy kandydatów nieprzyjętych.  

 

§ 6 

 

W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu od decyzji Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przysługuje kandydatowi odwołanie do Dyrekcji Szkoły 

złożone najpóźniej do dnia 30.08.2019 r.  

 

§ 7 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna na bieżąco protokołuje swoje prace  

i sporządza ostateczny protokół postępowania rekrutacyjnego. 
 

 


