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Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

od 25 czerwca 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły 

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

28 czerwca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Do 3 lipca 2019 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, 

w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe/kształcenie w zawodzie. 

Do 9 lipca 2019 r. – potwierdzanie  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) oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

10 lipca 2019 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  list 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

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

 

§ 2 

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach z następujących przedmiotów: 

a) języka polskiego, 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

c) matematyki, 

d) przedmiotów przyrodniczych 

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

- mnoży się przez 0,2. 

Maksymalnie 100 punktów. 

2. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia  gimnazjum.  

Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia: 

1) celujący –  18 punktów, 

2) bardzo dobry – 17 punktów, 

3) dobry –  14 punktów, 

4) dostateczny –  8 punktów, 

5) dopuszczający – 2 punkty. 

 

3. Wyznacza się punktowanie następujących przedmiotów: 

Liceum Ogólnokształcące: 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 

język polski i matematyka 

dodatkowo: 

Klasa z rozszerzeniem: biologia, chemia 

język obcy, biologia lub chemia 
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rozszerzenie: 

biologia, chemia, język obcy. 

Klasa z rozszerzeniem: matematyka, geografia 

język obcy, geografia 

rozszerzenie: 

matematyka, geografia, język obcy. 

Klasa humanistyczna, medialna z elementami edukacji artystycznej 

historia, wiedza o społeczeństwie 

rozszerzenie do wyboru po I semestrze klasy I: 

rozszerzenia : 

język polski, wiedza o społeczeństwie, język obcy; 

język polski, historia, język obcy. 

Klasa pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego 

biologia, geografia 

rozszerzenie do wyboru po I semestrze klasy I: 

rozszerzenia : 

matematyka, chemia, język obcy; 

matematyka, biologia, język obcy; 

geografia, chemia, język obcy; 

geografia, biologia, język obcy. 

Technika 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 

język polski, matematyka 

dodatkowo: 

Technikum Hotelarskie 

geografia, wiedza o społeczeństwie 

Technikum Informatyczne 

fizyka, geografia 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 

biologia, wiedza o społeczeństwie 

Technikum Usług Fryzjerskich 

biologia, wiedza o społeczeństwie 

 

Branżowa szkoła I stopnia 

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: 

język polski, matematyka 

dodatkowo: 

Kucharz 

język obcy - najwyższa ocena, biologia 

Cukiernik 

język obcy - najwyższa ocena, biologia 



 

4 / 5 Regulamin rekrutacji dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum na rok szkolny 2019/2020 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego 

ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Ciężkowice 

tel. / fax 14 651 10 80; www.umistrzapaderewskiego.pl 

Wielozawodowa 

język obcy - najwyższa ocena, geografia 

 

4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

 

5. Za szczególne osiągnięcia z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalnie 

18 punktów. 

 

6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty. 

Maksymalna ilość punktów za świadectwo 100. 

 

 Sposób przeliczania na punkty ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych  

w § 2 ust 3  wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 

 

 Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych  na świadectwie ukończenia 

gimnazjum wymienionych w § 2 ust 5  reguluje Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 marca 2017 r. 

 

 Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora  oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na  świadectwie 

ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 

2018/2019 w województwie małopolskim znajduje się na stronie  internetowej Kuratorium 

Oświaty w Krakowie. 

§ 3 

Ustala się następujące punktowe progi przyjęć: 

Liceum Ogólnokształcące  80 pkt. 

Technikum    60 pkt. 

Branżowa szkoła I stopnia  bez punktowania 

§ 4 

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszą decyzją normowane są obowiązującymi przepisami 

prawa oświatowego. 

§ 5 

Do wniosku o przyjęcie do szkoły  należy dołączyć: 

1. poświadczoną kopię lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum; 

2. poświadczoną kopię lub oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego; 

3.  w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie; 
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