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Regulamin Rekrutacji do oddziałów klas pierwszych 

w Zespole Szkół w Gdowie na rok szkolny 2015/2016 

Na podstawie § 46 Statutu Szkoły oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 

publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U z 2004 r. Nr 26 poz. 

232 z późniejszymi zmianami) a także Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z 

dnia 2 lutego 2015 r. ustala się Regulamin Rekrutacji do oddziałów klas pierwszych na rok 

szkolny 2015/2016.   

1. Dyrekcja przesyła informacje o zasadach rekrutacji bezpośrednio do szkół gimnazjalnych 

oraz przekazuje za pośrednictwem szkolnej strony internetowej i lokalnej prasy. 

2. Kandydaci składają w terminach określonych w punkcie trzecim podanie – kwestionariusz 

w sekretariacie Zespołu Szkół w Gdowie, które stanowią podstawę utworzenia bazy 

kandydatów. 

3. Terminy składania dokumentów: 

a) szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży (liceum, technikum, zasadnicza szkoła 

zawodowa): 

 od 20 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. do godz.13:00 podanie – kwestiona-

riusz, 

 od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. godz.14:00 – dostarczenie do wybra-

nych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

 b) szkoły policealne i licea ogólnokształcące dla dorosłych: 

 do 21 sierpnia 2015 r. – podanie i świadectwo ukończenia szkoły. 

4. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach: 

a) szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży (liceum, technikum, zasadnicza szkoła 

zawodowa): 

 od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz.14:00 – dostarczenie: 

 oryginału lub poświadczonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, 
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 oryginału lub poświadczonej kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego, 

 zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w wybranym zawodzie (dotyczy kandydatów do Technikum i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej), 

 w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi scho-

rzeniami orzeczenia kwalifikacyjnego publicznej poradni psychologicznopedagogicz-

nej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

 zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w 

§ 3 Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r., 

 dwóch zdjęć, 

 

 3 lipca 2015 r. godz. 11:00 – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno – 

kwalifikacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz 

listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej wg 

załącznika nr 2, 

 do 7 lipca 2015 r. godz.15:00– potwierdzenie woli podjęcia nauki w Zespole Szkół w 

Gdowie przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia 

poprzez dostarczenie: 

 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, 
 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
 oryginału karty informacyjnej wypełnionej przez szkołę gimnazjalną, 

 oryginału karty zdrowia ucznia, 

 zaświadczenia zakładu pracy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (dotyczy kan-

dydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej), 

 8 lipca 2015 r. do godz.10:00 – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno – 

kwalifikacyjną list przyjętych i listy nieprzyjętych do Zespołu Szkół w Gdowie, 

  do 9 lipca 2015 r. – składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły ory-

ginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami, 

 od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. – dodatkowa rekrutacja; 

b) szkoły policealne i licea ogólnokształcące dla dorosłych: 
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 25-27 sierpnia 2015 r. – rozmowy kwalifikacyjne w Zespole Szkół w Gdowie, w przy-

padku przekroczenia limitu miejsc do danego oddziału, 

 28 sierpnia 2015 r.  – ogłoszenie list przyjętych. 

5. W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie małopolskim 

ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 

 200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym: 

 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wy-

nikach egzaminu), 

 100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończe-

nia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wska-

zanych w Statucie Szkoły oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie 

ukończenia gimnazjum. 

6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu: 

1) język polski, 

2) historia i wiedza o społeczeństwie, 

3) matematyka, 

4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), 

5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, 

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

20. 

7. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 



 

 

 

 

Zespół Szkół w Gdowie 32-420 Gdów 405  
www.zsgdow.internetdsl.pl tel. 12 451 44 58; fax. 12 251 40 61;  e-mail: zsg@powiatwielicki.pl  

 4 

1) celujący – 20 pkt., 

2) bardzo dobry – 18 pkt., 

3) dobry – 15 pkt., 

4) dostateczny – 10 pkt., 

5) dopuszczający – 2 pkt. 

8. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę 

punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów 

rekrutacyjnych mnoży się przez dwa. 

9. Przy rekrutacji do Zespołu Szkół w Gdowie punktuje się trzy obowiązkowe przedmioty 

uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum według tabeli zamieszczonej na końcu 

Regulaminu Rekrutacji. 

10. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum 

kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt., przy czym 

1) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt., 

2) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, w tym: 

a) laureat konkursu ponadwojewódzkiego – 12 pkt, 

b) laureat konkursu wojewódzkiego – 10 pkt, 

c) finalista konkursu wojewódzkiego – 10 pkt, 

d) finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 8 punktów 

e) laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów w kategorii drużynowej – 6 punktów 

f) za osiągnięcia wpisane na świadectwie – do 6 pkt wg tabeli. 

3) kandydaci, którzy w roku szkolnym 2014/15 uzyskali w konkursach organizowanych przez 

kuratora oświaty tytuł finalisty konkursu wojewódzkiego otrzymują w procesie rekrutacyjnym 

na rok szkolny 2015/2016 – 6 punktów rekrutacyjnych, 
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4) laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 

(załącznik nr 7) oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem 

Oświaty – otrzymują odpowiednio: 

a) konkurs ponadwojewódzki – 12 pkt, 

b) konkurs wojewódzki – 10 pkt, 

5) za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 6 pkt. –  zgodnie z załącznikiem nr 1. 

11. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma równą ilość punktów ustala się im 

wspólną lokatę. 

12. Szkoła uwzględnia wszystkie preferencje dotyczące finalistów i laureatów konkursów 

przedmiotowych oraz orzeczenia kwalifikacyjne publicznych poradni 

psychologicznopedagogicznych. 

13. Laureaci konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których 

program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 

przedmiotu, przyjmowani są w pierwszej kolejności do Zespołu Szkół w Gdowie. 

14. Dyrektor Zespołu Szkół w Gdowie powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną do zadań, 

której w szczególności należy: 

- czuwanie nad składaniem właściwych dokumentów przez kandydatów oraz 

przestrzeganiem terminów rekrutacji, 

- ustalanie listy kandydatów z uwzględnieniem preferencji uczniów oraz zasad rekrutacji 

(punktacja za egzamin gimnazjalny i świadectwo ukończenia gimnazjum, za udział w 

konkursach organizowanych przez kuratora oświaty – finaliści i laureaci konkursów 

przedmiotowych, za osiągnięcia wpisane na świadectwie oraz uwzględnianie orzeczeń 

kwalifikacyjnych publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej), 

- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy 

kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej 

- ogłoszenie list przyjętych do Zespołu Szkół w Gdowie, 
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- przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji w miarę potrzeb, 

- przygotowanie i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych w liceum dla dorosłych, 

- sporządzanie odpowiednich protokołów postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego. 

15. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia list przyjętych do Zespołu Szkół w Gdowie, dyrektor 

szkoły przyjmuje odwołania od wyników rekrutacji. W przypadku stwierdzenia uchybień 

regulaminowych, błędów przy obliczaniu punktacji oraz uchybień proceduralnych, następuje 

ponowne indywidualne rozpatrzenie odwołania. W trakcie rozpatrywania odwołań można 

uwzględnić szczególną sytuację rodzinną lub zdrowotną kandydata. 

16. Po terminie dodatkowej rekrutacji dyrektor szkoły przyjmuje kandydatów, którzy nie 

zostali przyjęci do innych szkół, aż do wyczerpania limitu miejsc w Zespole Szkółw Gdowie. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor 

szkoły zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego. 

Obowiązkowe przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum punktowane przy rekrutacji 

do Zespołu Szkół w Gdowie: 

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 

* klasa ogólna (j.polski, j.obcy, historia, matematyka) 

* klasa sportowa (j.polski, biologia, geografia, j.obcy,) 

TECHNIKUM: 

j.polski,  j.obcy, matematyka, geografia 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: 

 zawód fryzjer; 

 zawód sprzedawca; 

 klasy wielozawodowe. 

język polski, język obcy, matematyka, historia. 


