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Regulamin rekrutacji do Technikum 
w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku w roku szkolnym 2019/2020 

dla absolwentów gimnazjum 

 
Podstawa prawna: 

 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r,. poz. 1943, 

ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r /ustawa 
zmieniana w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym/. 

 
2. 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) 

 
3. 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. 

 

 
§ 1 

 
1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych 

Technikum w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku. 
 

2. Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku proponuje organowi 
prowadzącemu ilość rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym i po ich 

zatwierdzeniu podaje kandydatom do wiadomości kryteria i warunki rekrutacji. 
 

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Zespołu powołuje Szkolną Komisję 
Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków 

komisji. 
4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego 

(zgodnie z rozp. MEN z dnia 14 marca 2017 r. § 10 ust.6.). 

 
§ 2 

 
Zasady rekrutacji: 

 
1.  O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół im. św. Kingi w 

Łącku (zwanym dalej: Technikum) mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 



 

2.  Technikum prowadzi rekrutację w systemie elektronicznym. 
 

3.  Absolwenci muszą dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru 
wygenerowane przez system podanie podpisane przez kandydata i jego 

rodziców (opiekunów prawnych) oraz dokumenty potwierdzające dane o ocenach 

końcowych oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego (kopia świadectwa i 
zaświadczenia o wynikach egzaminu). 

 
§ 3 

 
Kryteria przyjęć kandydatów: 

 
1. Uczeń w procesie rekrutacji będzie mógł uzyskać maksimum 200 punktów: 

 
a. 100 punktów przypada na wyniki egzaminu gimnazjalnego, 

 
b. 72 punkty za wyniki z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego oraz jednych zajęć edukacyjnych na świadectwie końcowym. 
 

Sposób przeliczenia ocen na punkty: celujący - 18 pkt, bardzo dobry - 17  

pkt, dobry - 14 pkt, dostateczny - 8 pkt, dopuszczający - 2 pkt. 
 

c. do 20 punktów za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum. 

 
2. Do Technikum przyjmowani będą uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość 

punktów. 
Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę przy liczeniu punktów do Technikum w 

zawodzie: 
- technik ekonomista język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny oraz informatyka, 
- technik żywienia i usług gastronomicznych język polski, 

matematyka, język obcy nowożytny oraz biologia, 
- technik budownictwa język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny oraz informatyka. 

 
3. Jako dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie będą brane 

pod uwagę: 
a. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów, 

b. za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, w tym za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i 

tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz 
innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty 

kandydaci otrzymują punkty zgodnie z przepisami ustalonymi przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

c. za uzyskanie 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 oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz 



środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) – 

zgodnie z przepisami Małopolskiego Kuratora Oświaty – 3 punkty. 
 

4. 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 do szkoły niezależnie od 

kryteriów zawartych w jej statucie. 
 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym pierwszeństwo mają: 

 
a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 
b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym 

ustalono indywidualny tok nauki, 
c. kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru 
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. 

d. w przypadku pozostałych uczniów decydować będzie większa ilość punktów 
uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty. 

e. uczniowie z wyższą średnią ocen końcowych wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych. 
 

6. W przypadku uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego w procesie 
rekrutacji punkty osiągnięte za wskazane zajęcia edukacyjne liczone będą 

podwójnie. 



§3 
 

Terminy procesu rekrutacyjnego: 
 

 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

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 szkoły podstawowej 

oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego 

Od 21 do  

25 czerwca 
2019 r. 

 

3 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 

ustawy o systemie oświaty oraz w art. 150 ust. 

7 ustawy Prawo oświatowe 

Od 25 

kwietnia do  

27 czerwca 
2019 r. 

Od 11 do 30 lipca 

2019 r. 

4 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

28 czerwca 

2019 r. godz. 
12.00 

31 lipca 2019 r. 
godz. 12.00 

5 

 Wydanie przez szkołę skierowania na badania 

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  
- Zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o 

którym mowa w art.134 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo oświatowe, 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 kandydatów nieprzyjętych 

10 lipca 2019r.  

godz. 12.00 

22 sierpnia 2019r. 

godz. 12.00 

 



Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia 
w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku w roku szkolnym 2019/2020 

dla absolwentów gimnazjum 

 
Podstawa prawna: 

 
4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r,. poz. 1943, 

ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r /ustawa 
zmieniana w art. 15 w brzmieniu dotychczasowym/. 

 
5. 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) 

 
6. 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. 

 

§ 1 
 

1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych 
Technikum w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku. 

 
2. Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku proponuje organowi 

prowadzącemu ilość rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym i po ich 
zatwierdzeniu podaje kandydatom do wiadomości kryteria i warunki rekrutacji. 

 
3. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Zespołu powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków 
komisji. 

4. Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego 
(zgodnie z rozp. MEN z dnia 14 marca 2017 r. § 10 ust.6.). 

 

§ 2 
 

Zasady rekrutacji: 
 

1.  O przyjęcie do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół 
im. św. Kingi w Łącku (zwanym dalej: Branżową Szkołą I stopnia) mogą ubiegać 

się absolwenci gimnazjum. 



 

2. Branżowa Szkoła I stopnia prowadzi rekrutację w systemie elektronicznym. 
 

3.  Absolwenci muszą dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru 
wygenerowane przez system podanie podpisane przez kandydata i jego 

rodziców (opiekunów prawnych) oraz dokumenty potwierdzające dane o ocenach 

końcowych oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego (kopia świadectwa i 
zaświadczenia o wynikach egzaminu). 

 
§ 3 

 
Kryteria przyjęć kandydatów: 

 
1. Uczeń w procesie rekrutacji będzie mógł uzyskać maksimum 200 punktów: 

a. 100 punktów przypada na wyniki egzaminu gimnazjalnego, 
b. 72 punkty za wyniki z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego oraz jednych zajęć edukacyjnych na świadectwie końcowym. 
 

     Sposób przeliczenia ocen na punkty: celujący - 18 pkt, bardzo dobry - 17  
pkt, dobry - 14 pkt, dostateczny - 8 pkt, dopuszczający - 2 pkt. 

c. do 20 punktów za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum. 
 

2. Do Branżowej Szkoły I stopnia przyjmowani będą uczniowie, którzy uzyskają 
najwyższą ilość punktów. 

     Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę przy liczeniu punktów do Branżowej Szkoły 
I stopnia: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz geografia. 

 
3. Jako dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie będą brane 

pod uwagę: 
a. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów, 

b. za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, w tym za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach przedmiotowych  

i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz 
innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty 

kandydaci otrzymują punkty zgodnie z przepisami ustalonymi przez 

Małopolskiego Kuratora Oświaty. 
c. za uzyskanie 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 oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz 
środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) – 

zgodnie z przepisami Małopolskiego Kuratora Oświaty – 3 punkty. 
 

4. 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 do szkoły niezależnie od 
kryteriów zawartych w jej statucie. 

 
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym pierwszeństwo mają: 



 

a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 
osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym 
ustalono indywidualny tok nauki, 

c. kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru 
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. 

d. w przypadku pozostałych uczniów decydować będzie większa ilość punktów 
uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty. 

e. uczniowie z wyższą średnią ocen końcowych wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych. 

 
6. W przypadku uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego w procesie 

rekrutacji punkty osiągnięte za wskazane zajęcia edukacyjne liczone będą 
podwójnie. 



§ 4 

 
Terminy procesu rekrutacyjnego: 

 
 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

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 szkoły podstawowej 

oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego 

Od 21 do  
25 czerwca 

2019 r. 
 

3 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 

ustawy o systemie oświaty oraz w art. 150 ust. 

7 ustawy Prawo oświatowe 

Od 25 
kwietnia do  

27 czerwca 

2019 r. 

Od 11 do 30 lipca 
2019 r. 

4 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

28 czerwca 

2019 r. godz. 
12.00 

31 lipca 2019 r. 

godz. 12.00 

5 

 Wydanie przez szkołę skierowania na badania 

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  
- Zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu, o 
którym mowa w art.134 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo oświatowe, orzeczeń o których mowa w 

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

oświatowe – w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie 

- Podpisaną umowę z pracodawcą o naukę 

zawodu 

Do 9 lipca 
2019 r. 

Do 20 sierpnia 

2019 r. 

7 

Podanie do publicznej wiadomości przez  
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

10 lipca 2019r.  

godz. 12.00 

22 sierpnia 2019r. 

godz. 12.00 

 


