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SZKOLNY REGULAMIN  REKRUTACJI   

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej na rok szkolny 2019/2020  

do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, tj.: trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego   

i czteroletniego Technikum. 

  

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). 

3. 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. 

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

w  sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów 

dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy 

klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie 

województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020. 

5. 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.  

 

 

§1 

1. Kierunki kształcenia - w roku szkolnym 2019/2020 nabór będzie prowadzony do: 

1) Liceum Ogólnokształcącego z przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym: 

(1A) oddział humanistyczny - język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie lub  język 

angielski/ język niemiecki; 

(2A) oddział  matematyczno – informatyczny - matematyka, informatyka, język angielski lub 

język niemiecki;  
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(1B) oddział  ekonomiczno – turystyczny - matematyka, geografia, język angielski / język 

niemiecki lub wiedza o społeczeństwie;  

(2B) oddział  biologiczno – chemiczny - biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki. 

 

2) Technikum w zawodach: 

oddział 1A - technik żywienia i  usług gastronomicznych; 

oddział 2A – technik usług kelnerskich; 

oddział 1B - technik hotelarstwa; 

oddział 2B - technik reklamy; 

oddział 3B – technik rachunkowości. 

 

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w Technikum:  

oddział 1A, 2A - biologia, język angielski lub język niemiecki;   

oddział 1B - geografia, język angielski lub język niemiecki; 

oddział 2B - geografia, informatyka; 

oddział 3B  - informatyka, język angielski lub język niemiecki. 

 

§2 

1. Przedmioty wskazane przez Dyrektora Szkoły, z których oceny przeliczane są na punkty rekrutacyjne: 

1) dla Liceum Ogólnokształcącego:  

 w oddziale 1A 

 max: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia; 

 max: język obcy (język angielski lub język niemiecki), 

w oddziale 2A  

 max: informatyka, technika; 

 max: język obcy (język angielski lub język niemiecki), 

w oddziale 1B 

 max: geografia, wiedza o społeczeństwie; 

 max: język obcy (język angielski lub język niemiecki), 

w oddziale 2B  

 max: biologia, chemia;  

 max: język obcy (język angielski lub język niemiecki), 

2) dla Technikum: 

w oddziale 1A - technik żywienia i  usług gastronomicznych  
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w oddziale 2A – technik usług kelnerskich 

 max: biologia, chemia, geografia, technika; 

 max: język obcy (język angielski lub język niemiecki), 

w oddziale 1B - technik hotelarstwa 

w oddziale 2B - technik reklamy  

w oddziale 3B - technik rachunkowości 

 max: geografia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, technika; 

 max: język obcy (język angielski lub język niemiecki). 

 

§3 

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz terminy składania 

dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020. 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 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. 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 

3. 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 

oświaty. 

od 25 kwietnia  

do 27 czerwca 2019 r. 

od 11 lipca  

do 30 lipca 2019 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

28 czerwca 2019 r.,  

godz. 12.00 

31 lipca 2019 r.,  

godz. 12.00 
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zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie 

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. 

6.  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. 20f ust. 1 pkt. 25 ustawy o 

systemie oświaty), orzeczeń o których mowa w 

art. 134 ust. 1 pkt. 3-5 ustawy Prawo oświatowe,  

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe/kształcenie w zawodzie 

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

7. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych. 

10 lipca 2019 r., 

godz.12.00 

22 sierpnia 2019 r., 

godz.12.00 

8. Poinformowanie Małopolskiego Kuratora 

Oświaty przez dyrektora trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, czteroletniego technikum 

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. 
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§4 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) 

wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów: 

 języka polskiego, 

 historii i wiedzy o społeczeństwie, 

 matematyki, 

 przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii, 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać 

maksymalnie 20 punktów - jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu (wynik 

mnoży się przez 0,2). 

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

następujące zasady: 

1) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza 

się 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: 

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym – przyznaje się 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, 

 dobrym - przyznaje się 13 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty; 

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym – przyznaje się 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, 

 dobrym - przyznaje się 13 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty; 

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

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

 celującym – przyznaje się 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, 

 dobrym - przyznaje się 13 punktów, 
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 dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty; 

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

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym – przyznaje się 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, 

 dobrym - przyznaje się 13 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

3. 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. 

4. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę konkursy przedmiotowe i tematyczne dla uczniów 

gimnazjum organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz dyscypliny sportowe 

uwzględniane w procesie rekrutacji. 

 

§5 

1. Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

1) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego, matematyki i dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 72 punkty. Przy ustaleniu liczby punktów 

za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:  

 celującym – przyznaje się 18 punktów; 

 bardzo dobrym - przyznaje się 17 punktów; 

 dobrym - przyznaje się 14 punktów; 

 dostatecznym - przyznaje się 8 punktów; 

 dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty, 

2) za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może 

uzyskać maksymalnie 28 punktów, w tym: 

a. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów; 
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b. za udział w konkursach: 

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego  10 punktów 

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 7 punktów 

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 5 punktów 

 

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami: 

finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
10 punktów 

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
4 punkty 

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  
3 punkty 

 

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego wojewódzkiego  10 punktów 

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego wojewódzkiego 
7 punktów 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego wojewódzkiego 
5 punktów 

finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego 7 punktów 

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 5 punktów 

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 3 punkty 

 

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami: 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
10 punktów 

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
7 punktów 

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
5 punktów 

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
7 punktów 

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
3 punkty 

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
2 punkty 
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- 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 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie zawody i konkursy - 18 punktów, 

c. aktywność społeczna w tym aktywność na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu - 3 punkty. 

2. 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 2019/2020 w województwie małopolskim, 

które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenie 

miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach określa załącznik nr 1, tj., Załącznik do Zarządzenia  

Nr 13/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z 22 lutego 2019 r. 

 

§6 

1. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo 

w przyjęciu mają:  

1) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 

ze względu na stan zdrowia, posiadający orzeczenie publicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

2) kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art.20c ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty:  

a. wielodzietność rodziny kandydata, 

b. niepełnosprawność kandydata, 

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. 
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3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod 

uwagę kolejno wymienione  kryteria: 

1) procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego, 

2) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych. 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym  ustala się następujące dolne progi punktowe dla:  

1) Liceum Ogólnokształcącego -  90 pkt, 

2) Technikum – 65 pkt. 

5. O kolejności na listach przyjętych do poszczególnych klas pierwszych decyduje liczba  punktów 

uzyskanych przez kandydatów w wyniku postępowania  rekrutacyjnego. 

6. Oddziały zostaną uruchomione w przypadku wymaganej limitem liczby kandydatów. 

7. Rekrutacja do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru 

elektronicznego firmy VULCAN: "vEdukacja nabór szkoły ponadgimnazjalne". 

 

§7 

1. Dokumenty wymagane od kandydata do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum: 

1) wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej, 

2) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 

3) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie 

(dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do Technikum - skierowanie na badania należy pobrać 

w sekretariacie szkoły), 

5) 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia), 

6) zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, 

7) przypadku kandydatów z  problemami zdrowotnymi orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

8) kartę informacyjną wystawioną przez dyrektora gimnazjum, 

9) kartę zdrowia ucznia. 

 

§8 

Tryb odwoławczy od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej określa ustawa - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2016 r. poz.59  ze zm.). 

 

 

 

Bobowa, dnia 28.02.2019 r.       Dyrektor szkoły 


