
 
Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 

 
Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

 
Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu 

 
 
 
 

Na podstawie: 

• Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169  

oraz z 2017 r. poz. 60, z póz. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 170) 

• Decyzji  Małopolskiego  Kuratora  Oświaty  w  Krakowie  z  dnia  23 marca  2017r.  w  sprawie 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 

składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 

 lit. c ustawy – Prawo oświatowe na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych  na  rok  

szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim. 

• Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  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. poz. 586) 

• Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków 

tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 

sportowego (Dz. U. poz. 1129 z póz. zm.) 

 

Informacje ogólne 

 

1. Organ  prowadzący  szkołę  ustala  w  porozumieniu  z  dyrektorem  szkoły  zasady 

procedury  kwalifikacyjnej  obowiązujące  w  danym  roku  szkolnym  oraz  terminy 

i podaje je do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, 

umieszczenie na stronie internetowej oraz podanie informacji na zebraniach 

rekrutacyjnych. 

 

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą kandydatów następujących typów szkół 

i rodzajów oddziałów Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego i Technicznych: 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=15-02-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1943&qppozycja=1943
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=15-02-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=195&qppozycja=195
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=15-02-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1985&qppozycja=1985
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=15-02-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=2169&qppozycja=2169
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=15-02-2017&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2017&qpnr=60&qppozycja=60
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-04-2017&qplikid=2880
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-04-2017&qplikid=2880
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=19-04-2017&qplikid=2880


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 
 
 
1a  /klasa biologiczno – chemiczna/ 

1. przedmioty rozszerzone: biologia, chemia 
2. j. obce: j. angielski, j. niemiecki. 

  
1b /klasa mistrzostwa sportowego/  

1. przedmioty rozszerzone: biologia, chemia 
2. j. obce: j. angielski, j. niemiecki. 

 
1c /klasa sportowa/piłka siatkowa / 

1. przedmioty rozszerzone: biologia, chemia 
2. j. obce: j. angielski, j. niemiecki. 

 
1d /klasa humanistyczno – prawna/ 

1. przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie 
2. j. obce: j. angielski, do wyboru przez ucznia: j. niemiecki, j. francuski 

 
1e /klasa językowa/ 

1. przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia 
2. j. obce: j. angielski pr., do wyboru przez ucznia: j. niemiecki, j. francuski 

 
1f /klasa menedżerska/ 

1. przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, j. angielski 
2. j. obce: j. angielski pr., do wyboru przez ucznia: j. niemiecki, j. francuski 

 
1g /klasa służby mundurowej/ 

1. przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski 
2. j. obce: j. angielski pr., do wyboru przez ucznia: j. niemiecki, j. francuski 

 
 
  



TECHNIKUM 
 
 
technik grafiki i poligrafii cyfrowej  

1. przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka 
2. j. obce: j. angielski, j. niemiecki 

 
technik informatyk 

1. przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka 
2. j. obce: j. angielski, j. niemiecki 

 
technik elektronik  

1. przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka 
2. j. obce: j. angielski, j. niemiecki 

 
technik technologii chemicznej 

1. przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia 
2. j. obce: j. angielski, j. niemiecki 

  



§ 1. 
 

DOKUMENTY 

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży mogą składać dokumenty, 

co najwyżej do trzech szkół. Zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole, 

w podaniu wskazują, kolejno interesujące go oddziały. 

Rekrutacja uczniów do klas ponadgimnazjalnych w naszej szkole odbywa się za 

pośrednictwem naboru elektronicznego. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest 

systemem rekrutacji elektronicznej, otrzymują login i hasło w swoim gimnazjum. W przypadku, 

gdy gimnazjum nie jest objęte systemem elektronicznej rekrutacji, kandydat musi założyć konto 

na stronie www.malopolska.edu.com.pl, 

 Po zalogowaniu się do swojego konta kandydat wybiera typy szkół i klasy (tworząc listę 

preferencji), w których chciałby podjąć naukę, następnie drukuje podanie, przekazuje go do 

podpisania rodzicom i dostarcza w wymaganym terminie do szkoły pierwszego wyboru. 

 

1. Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają w szkole pierwszego 

wyboru następujące dokumenty: 

• podanie – wydruk z systemu elektronicznej rekrutacji  

• karta zdrowia, 

• 2 fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko, data urodzenia, adres), 

• świadectwo ukończenia gimnazjum  

• zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego  

• potwierdzenia osiągnięć uzyskanych w trakcie nauki w gimnazjum - 

zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, 

o których mowa w § 3, 

• orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej (dotyczy kandydata z wadami słuchu, 

wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami lub dysleksją), 

• uzupełnione dane informacyjne (druki do pobrania na szkolnej stronie 

internetowej - rekrutacja), 

• karta informacyjna z gimnazjum 

 

2. Kandydaci do klasy mistrzostwa sportowego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa 

Sportowego zobowiązani są złożyć dodatkowo: 

http://www.malopolska.edu.com.pl/


• pisemną zgodę rodziców na uprawianie przez kandydata sportu wyczynowego 

(wzór do pobrania na naszej stronie internetowej – rekrutacja), 

• ksero książeczki zdrowia zawodnika lub zaświadczenie lekarskie 

o możliwości uprawiania sportu wyczynowego, 

• pisemna rekomendacja trenera,  

 

3. Kandydaci do klasy sportowej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 

zobowiązani są złożyć dodatkowo: 

• pisemną zgodę rodziców na uprawianie przez kandydata sportu wyczynowego 

(wzór do pobrania na naszej stronie internetowej – rekrutacja), 

• ksero książeczki zdrowia zawodnika lub zaświadczenie lekarskie 

o możliwości uprawiania sportu wyczynowego, 

 

4. Kandydaci do klas Technikum zobowiązani są do dostarczenia orzeczenia lekarza 

pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w określonym zawodzie. Orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z 26.08.2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych 

szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników 

studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144) . Uczniowie przyjęci do klasy 

I Technikum Nr 1 będą kierowani przez szkołę do poradni medycyny pracy w okresie 

wakacji. 

 



§ 2. 

TERMINY 
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od 24 kwietnia 2017 r. 
do 12 czerwca 2017 r. 

do godz.1500 

Kandydaci rejestrują się w systemie elektronicznej 
rekrutacji i składają wymagane dokumenty podpisane przez 
rodziców wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru 

od 24 kwietnia 2017r 
do 25 maja 2017 r.  

do godz. 1500 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której 
przeprowadza się próby sprawności fizycznej 
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 
ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej 
mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole 
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej  

od 24 kwietnia 2017 r. 
do 27 czerwiec 2017 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 

29 do 30 maja 2017r. 
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 
prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji 
językowych.  

6 czerwca 2017  
godz. 1500 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne 
wyniki prób sprawności fizycznej. 

Od 23 czerwca 2017r. 
 do 27 czerwca 2017r.  

do godz. 1500 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego.  

30 czerwca 2017 r. 
godz. 1200  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.  

30 czerwca 2017 r. 
godz. 1200  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.  

od 30 czerwca 2017 r. 
od godz. 1200  

do 3 lipca 2017 r. do 
godz. 1500  

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy 
kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru 
kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, 
w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia 
o wyborze tej szkoły.  



do 5 lipca 2017 r.  
do godz. 1500  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata 
pełnoletniego 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 przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe  

7 lipca 2017 r. 
godz.1200  

  

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

od 10 lipca 2017 r. 
do 28 sierpnia 2017 r. 

Dodatkowa rekrutacja w przypadku posiadania wolnych 
miejsc – rekrutacja tradycyjna, posługujemy się 
oryginalnymi dokumentami 

 
 



§ 3. 
 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 
 

1. W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży ustala się następujący 

sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

i jednego z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników 

przeprowadzonego w ostatnim roku gimnazjum 

 
Kryteria – świadectwo 

 
punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

aktywność na rzecz innych ludzi   3 pkt 
świadectwo ukończenia gimnazjum 
z wyróżnieniem 

 
  7 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 
wynik z języka polskiego 18 pkt 
Wynik z matematyki 18 pkt 
wynik z I przedmiotu 18 pkt 
wynik z II przedmiotu 18 pkt 
 
maksymalnie 

 
100 pkt 

 
 
Kryteria - egzamin gimnazjalny 

 
 
wyniki 

z egzaminu w% 

 
 
punkty w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt 
wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt 
 
wynik z matematyki 

 
100% 

 
x 0,2 = 20 pkt 

 
wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 

 
100% 

 
x 0,2 = 20 pkt 

wynik z języka obcego na poziomie 
podstawowym 
 
 

 
100% 

 
x 0,2 = 20 pkt 

wynik z języka obcego na poziomie 
rozszerzonym 

 
100% 

 
Nie przelicza się 

 
maksymalnie 

 
100 pkt 

Razem 200 pkt 



Strona 9 z 17 

 

 
2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

i wybranych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 72 pt..  

ocena: liczba punktów: 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

 

3. Podczas obliczania punktów pod uwagę brane są oceny: 

• z języka polskiego  

• języka obcego  

• matematyki 

• oraz niżej wymienionego przedmiotu dla poszczególnych klas: 

SZKOŁA KLASA 
Zajęcia edukacyjne, 
z których oceny są 

punktowane 

LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

1a biologiczno – chemiczna biologia 

1b mistrzostwa sportowego wychowanie fizyczne 

1 c sportowa  /piłka siatkowa/ wychowanie fizyczne 

1d humanistyczno – prawna  wiedza o społeczeństwie 

1e językowa  wiedza o społeczeństwie 

1f menedżerska geografia 

1g służby mundurowej wychowanie fizyczne 

TECHNIKUM 

technik elektronik informatyka 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej plastyka 

technik informatyk informatyka 

 technik technologii chemicznej zajęcia techniczne 
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I. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 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: 

1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

1. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

1. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu dzieli się przez 2; 

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

1. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu dzieli się przez 4; 

4. z języka obcego nowożytnego  oceny wyrażonej w stopniu: 

1. celującym – przyznaje się 20 punktów; 

2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów; 

3. dobrym – przyznaje się 13 punktów; 

4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 

5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 
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II. 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. 

 

III. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

na podstawie art. 44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego 

nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za 

uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

1. celującym – przyznaje się 20 punktów, 

2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

3. dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

5. dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

 

IV. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum kandydat może uzyskać – maksymalnie 28 punktów, w tym: 

 
1. Aktywność na rzecz innych ludzi – 3 punkty, 

2. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów, 

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za: 

1. 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 punktów 

b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

przyznaje się 7 punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

przyznaje się 5 punktów; 
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2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

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 punktów, 

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 punktów, 

e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

przyznaje się 5 punktów 

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego    

przyznaje się 3 punkty; 

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, 

o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 

2 pkt 8 ustawy: 
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a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż 

wymienione w pkt 1 – 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

na szczeblu: 

a. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b. krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty 

d. powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

(W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz tego 

samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym 

że  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18 punktów. ) 
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4. Klasy sportowa i mistrzostwa sportowego: 

1. Do klasy sportowej oraz klasy mistrzostwa sportowego przyjmuje  się 

kandydatów, którzy: 

a. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim 

o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę 

w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 

zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania 

danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz 

przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia; 

b.  posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły 

lub oddziału; 

c. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach 

ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, 

w którym jest prowadzone szkolenie sportowe lub posiadają II klasę 

sportową. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba 

wolnych miejsc w oddziałach, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

 

5. Tworzenie list: 

a. o kolejności na liście kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych 

punktów, 

b. o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje lokata na liście 

kandydatów i potwierdzenie woli zdającego przez dostarczenie 

w wymaganym terminie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 

i oryginału wyników testu gimnazjalnego oraz innych wymaganych 

dokumentów. 

 

6. Przy przyjmowaniu do szkół Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, w przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: 

• sieroty i osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz 

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

ustalono indywidualny program lub tok nauki, 

• uczniowie z problemami zdrowotnymi, posiadający opinię Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej 

w sprawie ograniczonych możliwości kształcenia ze względu na stan zdrowia. 

 

7. Aby zakwalifikować się do klasy pierwszej należy uzyskać co najmniej: 

• 70 punktów – Liceum Ogólnokształcące, 

• 70 punktów – Technikum. 

 

8. Po ogłoszeniu list kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klas 

pierwszych, oryginały dokumentów będą wydane wyłącznie rodzicom lub 

prawnym opiekunom dziecka. 
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§ 4.  
 
 

ZADANIA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ 
 
 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje 

zarządzeniem   szkolną   Komisję   Rekrutacyjną,   wyznacza   jej  przewodniczącego 

i określa zadania członków komisji. Dyrektor może odstąpić od powołania komisji, 

jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół jest mniejsza lub równa 

liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

 

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej należy: 

• opracowanie Regulaminu rekrutacji uczniów do klas I, 

• podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji 

do końca kwietnia 2017 r.  

• sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym, 

• weryfikacja złożonych wniosków (podań) co do spełniania przez kandydatów 

kryteriów, 

• określenie sumy punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przez 

kandydata, 

• ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez umieszczenie w widocznym miejscu list 

zawierających imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej oraz najmniejsza liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, 

• sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

 

 

Podstawą przyjęcia kandydata do szkoły jest wynik postępowania rekrutacyjnego. Decyzję 

o przyjęciu kandydata do szkoły zatwierdza przewodniczący szkolnej komisji rekrutacyjnej 

po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi wynikami. Od decyzji szkolnej komisji 

rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły. 

 

 
 
 
 



Strona 17 z 17 

 

§ 5. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni 

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt.1. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od  rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej,  o  którym 

mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Od rozstrzygnięcia 

dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki 

przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 


