
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
DLA KANDYDATÓW BĘDĄCYCH ABSOLWENTAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 

 
1. Dyrektor szkoły w sprawach dotyczących przyjmowania uczniów do Szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół działa na podstawie: 

1) ZARZĄDZENIE NR 11/19 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 ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, klasy 
wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz do 
publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr pierwszy klasy  
I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej 
szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 
2019/2020.  

2) rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610)  

3) Statutu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu. 

 

2. Postępowanie rekrutacyjne publicznych szkół przeprowadza Szkolna Komisja 
Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian  
w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na 
przewodniczącego komisji. 
 

3. W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie 
rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły. W skład komisji 
nie mogą wchodzić: 

a) dyrektor szkoły, w której działa komisja; 

b) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym 
przeprowadzanym do danej szkoły. 

 
4. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 
 

5. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania 
informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą 
naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. 

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie-nr-11_19-mko-sp.pdf
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6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.   
 

7. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym 
miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów 
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która 
uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany  
w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 
 

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

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić  do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do danej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 

przez rodzica kandydata  z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy 

przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę 

punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

9. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.   

 

10. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  
 

Rozdział II – Zasady i tryb przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół 

 
1. O przyjęcie do klas pierwszych Zespołu Szkół może ubiegać się absolwent szkoły 

podstawowej. 
 

2. Kandydaci do Zespołu Szkół w Wojniczu podlegają obowiązkowi rejestracji w systemie 
rekrutacji elektronicznej, który prowadzony jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie 
i udostępniany kandydatom w Internecie pod adresem: 

https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat. 
 

3. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów szkoły 
podstawowej: 

1) Od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019r. – składanie dokumentów (na piśmie 
oraz w wersji elektronicznej). 

2) Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. – uzupełnienie przez kandydata wniosku 
o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: oraz 
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.  



3) 28 czerwca 2019r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych. 

4) Do 3 lipca 2019r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 
kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku  do szkoły 
prowadzącej kształcenie w zawodzie. 

5) Do 9 lipca 2019r. – potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki  
w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej: i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  
(o ile nie zostały wcześniej złożone) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

6) 10 lipca 2019r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

7) Od 11 lipca do 22 sierpnia 2019r. – postępowanie uzupełniające. 

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół obowiązani są złożyć, oprócz 
dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym: 

1) Kwestionariusz osobowy – dostępny w sekretariacie i na  stronie internetowej 
szkoły w zakładce Rekrutacja – Informacje.  

2) W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi 
schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

3) Dwie fotografie. 
 

5. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Zespołu Szkół decyduje łączna liczba 
punktów uzyskanych: 

1) Z przeliczenia wyników egzaminu ósmoklasisty. Wynik przedstawiony  
w procentach z: 
a) języka polskiego mnoży się przez 0,35, 
b) matematyki mnoży się przez 0,35, 
c) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wynik egzaminu 
ósmoklasisty wynosi 100 pkt. 

2) Jako suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i z dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły 
przeprowadzającego rekrutację. 



a) przyjmuje się następujący sposób punktacji za oceny na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej: 

Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

Punkty 18 17 14 8 2 

b) ustala się wykaz przedmiotów, z których uzyskane na świadectwie oceny 
przelicza się na punkty: 

 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Klasa ogólna  

z elementami 

pedagogiki 

Klasa wojskowa 
Klasa ochrony 

pogranicza 
Klasa pożarnicza 

Język polski Język polski Język polski Język polski 

Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka 

Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski 

Plastyka WOS Geografia Chemia 

 

TECHNIKA 

Technikum Żywienia 

i Usług 

Gastronomicznych 

Technikum 

Hotelarskie 

Technikum 

Pojazdów 

Samochodowych 

Technikum 

Architektury 

Krajobrazu 

Język polski Język polski Język polski Język polski 

Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka 

Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski 

Biologia Język obcy II Technika Technika 

 

Technikum 

Elektryczne 

Technikum 

Logistyczne 

Technikum 

Geodezyjne 

Technikum Grafiki 

 i Poligrafii Cyfrowej 

Język polski Język polski Język polski Język polski 

Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka 

Język angielski Język angielski Język angielski Język angielski 

Informatyka Informatyka Technika Informatyka 

 



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

Język polski 

Matematyka 

Informatyka 

Technika 

 
3) Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów. 
4) Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 
a) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty 
b) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty: 

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów 

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów 

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów 

c) zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 
przez kuratora oświaty: 

 dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

 dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub        
interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

 dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego –  5 punktów, 

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 
punktów, 

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty 

d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione  
w pkt. a) – c), 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 
 

5) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 
 

6) Maksymalna łączna liczba punktów możliwa do uzyskania za elementy 
wymienione w pkt. 5 pkt 2-5 wynosi 100 punktów. 

 



6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  przelicza się na 
punkty następująco: 

1) z języka polskiego, matematyki  

a) za ocenę celującą – 30 punktów 
b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów 
c) za ocenę dobrą – 20 punktów 
d) za ocenę dostateczną – 10 punktów 
e) za ocenę dopuszczającą – 5 punkty 

 
2) języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród 

przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty 

a) za ocenę celującą – 20 punktów 
b) za ocenę bardzo dobrą – 18 punktów 
c) za ocenę dobrą – 13 punktów 
d) za ocenę dostateczną – 8 punktów 
e) za ocenę dopuszczającą – 2 punkty 

 
7. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do 
szkoły w pierwszej kolejności. 
  

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają: 

1) Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz 
osoby umieszczone w rodzinach zastępczych. 

2) Kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny 
program lub tok nauki. 

3) Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej. 

 
9. Kandydatom nie przyjętym do klasy pierwszej w wybranym przez siebie kierunku 

kształcenia, Dyrektor Zespołu Szkół proponuje miejsce w oddziale klasowym 
o zbliżonym lub pokrewnym kierunku kształcenia.  
 

10. Dyrektor Zespołu Szkół, gdy liczba kandydatów do wybranego typu szkoły jest 
większa niż zaplanowana liczba miejsc, za zgodą organu prowadzącego może 
otworzyć kolejny oddział klasy pierwszej. 

 
11. Dyrektor może ustalić liczbę punktów kwalifikujących kandydata do szkoły 

ponadpodstawowej.  
 
 



Rozdział III – Dostępność miejsca rekrutacji w ZSLiT Wojnicz: 

 
Budynek zlokalizowany w pobliżu przystanku autobusowego: 

Wojnicz – Szkoła – kierunek gm. Tarnów, gm. Wojnicz (odległość od budynku ok. 100m) 

Wojnicz – Szkoła – kierunek gm. Wojnicz, gm. Dębno, gm. Zakliczyn (odległość od 
budynku ok. 60m) 

Wojnicz – Rynek – Kierunek gm. Tarnów, gm. Wojnicz, gm. Dębno, gm. Brzesko,  
gm. Zakliczyn (odległość od budynku ok. 600m) 

Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. 

Szerokość wjazdu na teren szkoły jest odpowiednia. 
Teren wokół budynku szkoły jest nierównomierny o zróżnicowanej nawierzchni.  

Drzwi wejściowe do szkoły są odpowiedniej szerokości i występuje próg do 5 cm 
wysokości. Na schodach przed budynkiem, na schodach wewnętrznych i korytarzach jest 
powierzchnia antypoślizgowa o zróżnicowanej fakturze i kolorystyce. Wejście do budynku 
szkoły jest utrudnione ze względu na brak poręczy i pochylni. Występują oznaczenia 
krawędzi stopni na schodach dla osób z dysfunkcją wzroku. Ze względu na brak windy, 
przemieszczanie się między poziomami umożliwiają schody wyposażone w poręcze  
z jednej strony, z drugiej strony jest ściana. Drzwi wewnętrzne do sal są odpowiedniej 
szerokości. Klamki w drzwiach są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Włączniki 
światła w niektórych salach są na dostępnej wysokości i łatwe w użyciu. Oświetlenie  
w salach jest odpowiednie, nie ma dużego nasłonecznienia. Sale są ciche, przytulne, brak 
pogłosu. Szerokość korytarzy pozwala swobodnie poruszać się osobom na wózkach.  
Są jasne, bez wystających przeszkód, nie posiadają różnic w poziomach podłogi, brak 
progów. Szkoła nie posiada toalet z udogodnieniami umożliwiającymi korzystanie  
z urządzeń osobom niepełnosprawnym. Tablice informacyjne w szkole są  
w kontrastowych kolorach oraz wykorzystuje się piktogramy do przekazywania informacji.  

Sala multimedialna znajdująca się na parterze jest bez barier architektonicznych. Wejście 
szerokie, bez progu, a klamka na odpowiedniej wysokości. Wewnątrz sali jest 
wystarczająca ilość miejsca dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Oświetlenie 
jest odpowiednie - spełnia normy.  

Sekretariat (w którym składane będą dokumenty rekrutacyjne) znajduje się na parterze  
w jasnym i szerokim korytarzu. Do sekretariatu prowadzą schody z poręczą z jednej 
strony. Drzwi są o szerokości umożliwiającej poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, 
bez progu. Klamka na odpowiedniej wysokości. Oświetlenie spełnia wszystkie normy 
określone przepisami prawa.  

 
 

 


