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Załącznik do Statutu ZSOiT  

 

REGULAMIN REKRUTACJI 
DO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH  

im. Jana Szczepanika w Tarnowie 

 na rok szk. 2016/2017 

§

1 Podstawa Prawna; 
§ 23 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. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.), ustawa z dnia 6 

grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 7), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 

listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z dnia 24 listopada 2015 r.) , ZARZĄDZENIE NR 

1/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie 

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 

do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół 

policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących 

dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim oraz ZARZĄDZENIE 

NR 2/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na 

semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim. 

Zarządzenie nr 4/16 małopolskiego kuratora oświaty z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na 

semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim 

 

 

 
 

§2 

Informacje ogólne: 

1 Planowane kierunki kształcenia 

XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: (3-letnie) 

 

 Liceum Ogólnokształcące - I A - Klasa humanistyczna, medialna z elementami 

                                                       prawa  i administracji  
przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS; przedmiot uzupełniający: 

przyroda 
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 Liceum Ogólnokształcące - I B - Klasa humanistyczna z elementami psychologii,  

                                                       socjologii i pedagogiki : 

            przedmioty rozszerzone: język polski, WOS , biologia; przedmiot uzupełniający:  

            historia i społeczeństwo,  

 

 Liceum Ogólnokształcące - I C - Klasa biologiczno-chemiczna z elementami  

                                               dietetyki, opieki medycznej, rehabilitacji i kosmetologii  

przedmioty rozszerzone: chemia, biologia, geografia; przedmiot uzupełniający: historia  

i społeczeństwo 

 

 Liceum Ogólnokształcące – I D - humanistyczna, artystyczna z animacją kultury 

przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, WOS; przedmiot uzupełniający: historia 

i społeczeństwo 

 

 Liceum Ogólnokształcące – I E – humanistyczna, lingwistyczna z elementami  

                                                                                   turystyki 
             przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, geografia; przedmiot uzupełniający:  

             historia i społeczeństwo 

TECHNIKUM nr 5 (4-letnie) 

 

 Technikum - I TF – Fototechnik - z elementami wzornictwa przemysłowego  

                                i marketingu 
przedmioty rozszerzone: chemia, informatyka; przedmiot uzupełniający: historia  

i społeczeństwo 

                 Kwalifikacje: A.20- rejestrowanie i obróbka obrazu 

                       A.25- wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 

 

 Technikum – I TM - Technik technologii drewna - z aranżacją wnętrz 

przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka; przedmiot uzupełniający: historia  

i społeczeństwo 

                  Kwalifikacje: A.13- wytwarzanie wyrobów stolarskich,  

                                          A.50- organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna  

 

 Technikum - I TO - Technik przemysłu mody -  z poszerzonym programem 

                     kreowania ubiorów oraz elementami kosmetologii i fryzjerstwa 
przedmioty rozszerzone: WOS, geografia; przedmiot uzupełniający: historia  

i społeczeństwo 

                  Kwalifikacje:  A.71 - projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych,  

                                          A.74 - organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych. 

 

 Technikum - I TR - Technik organizacji reklamy - z fotografiką 

przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka; przedmiot uzupełniający: historia  

i społeczeństwo 

                  Kwalifikacje : A.26- sprzedaż produktów i usług reklamowych , 

                                           A.27- organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  
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§3 

2. Dokumenty, które winien złożyć kandydat do klasy pierwszej LO i Technikum  w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  im. Jana Szczepanika  w 

Tarnowie: 

 

                                -    rekrutacja do wybranej szkoły odbywa się w systemie elektronicznym  

                                     pod adresem: www. edunet.tarnow.pl  

 

                                -    poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum  

                                -    poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu 

                                     gimnazjalnego  
  
                                -    w przypadku ubiegania się o przyjęcie do technikum 

                                     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  

                                      do kształcenia w określonym zawodzie, 
 

- w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu 

i innymi schorzeniami zdrowotnymi - orzeczenie kwalifikacyjne 

publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej, skierowanie z Wydziału Edukacji UM, 
 

                                -    jedną fotografię podpisaną na odwrocie (wraz z datą urodzenia), 
 

- oraz dodatkowo w miarę posiadania: 
 

• zaświadczenie o osiągnięciach w konkursach przedmiotowych na szczeblu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim potwierdzone przez odpowiednie 

komisje, 

• zaświadczenie o innych osiągnięciach  np. sportowych, artystycznych itp. 

 

• Uczniowie ubiegający się o miejsce w internacie ZSO i T- dodatkowo 

dołączają podanie o przyjęcie do internatu.(do pobrania na stronie szkoły) 
 

3. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w klasie pierwszej ZSOiT są:  

 

              -    oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

 

TERMINY REKRUTACJI do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: 

 

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

od 11 kwietnia do 10 czerwca 2016 r. do godz.15:00 

 

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo 

ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach 

 

od 24 do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 

 

 

 



 4 

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej 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 

 

do 30 czerwca 2016 r. do godz.15:00 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI: 

 

1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do LO, Technikum nastąpi: 

01 lipca 2016 r. godz.15:00 

 

2. 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 05 lipca 2016 r. 

 

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w 

    postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  

   o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 

   przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

   zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

   przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 

do 12 lipca 2016 r. do godz.15:00 

 

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

kandydatów nieprzyjętych do LO, Technikum nastąpi: 

13 lipca 2016 r. godz. 12:00 

 

5. Postępowanie uzupełniające - składanie przez uczniów nieprzyjętych do  

   wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół,  które dysponują  

   wolnymi miejscami: 

 
 (Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.): 

 

od 14 lipca2016r. od godz.12:00 do 18 lipca 2016r. do godz. 15:00  
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 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej 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 

 

 

do 21 lipca 2016 r. 

 

 

 

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do LO, Technikum nastąpi: 

 

04 sierpnia 2016 r. do godz.15:00 

 

 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 04 sierpnia 2016 r. do godz.15:00 

 

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w 

postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w 

uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 

do 20 sierpnia 2016 r. do godz.12:00 

 

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do LO, Technikum nastąpi: 

  

 

do 31 sierpnia 2016 r. do godz.12:00 

§4 

KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ KANDYDATÓW                                          

DO KLAS PIERWSZYCH ponadgimnazialnych: 

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych łącznie za: 

 

-egzamin gimnazjalny -  oceny z j. polskiego, i 3 wybranych    przedmiotów 
 

-inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 
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. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na 

podbudowie programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów wynosi 200.  

 

1.  O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora 

      szkoły, uwzględniające: 

- liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w 

zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – 100 punktów, w przypadku 

przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 

1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy: 

 

          1)   wynik przedstawiony w procentach z: 

            a)  języka polskiego, 

            b)  historii i wiedzy o społeczeństwie, 

            c)  matematyki, 

            d)  przedmiotów przyrodniczych 

        - mnoży się przez 0,2; 

           2)   wynik przedstawiony w procentach z: 

            a)  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2, 

 

3)   W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w  

      art. 20f   ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na 

      świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu: 

           1)   celującym - przyznaje się po 20 punktów; 

           2)   bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów; 

           3)   dobrym - przyznaje się po 12 punktów; 

           4)   dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów; 

           5)   dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

 

4)  W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w  

     art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i  

     art. 20j ust. 2   pkt 5 lit. a ustawy, 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; 

       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, 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(f)u2p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(f)u2p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(f)u2p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(h)u6p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(j)u2p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(f)u2p2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(h)u6p3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(j)u2p3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(f)u2p4la&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(h)u6p5la&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(i)u2p4la&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(j)u2p5la&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a32(a)u4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a22u2p8&full=1
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     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: 

    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. 

 

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów. 

 

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o 

których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. 

b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 2 punkty. 

 

4.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka 

polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie: 

    1)   z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

     a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

     b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, 

     c)  dobrym - przyznaje się po 12 punktów, 

     d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

     e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 2; 

   2)   z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

    a)  celującym - przyznaje się 20 punktów, 

    b)  bardzo dobrym - przyznaje się 16 punktów, 

    c)  dobrym - przyznaje się 12 punktów, 

    d)  dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

    e)  dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a32(a)u4&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a22u2p8&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(f)u2p4lb&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(h)u6p5lb&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(i)u2p4lb&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(i)u2p4lb&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(i)u2p4lb&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a20(j)u2p5lb&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a44(zw)u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a44(zz)u2&full=1
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5.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części 

sprawdzianu, na podstawie art. 44zw ust. 2 iart. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w 

sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której dotyczy 

zwolnienie. 

 

6.  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: 

      a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

      b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, 

      c)  dobrym - przyznaje się po 12 punktów, 

      d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

      e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty; 

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

     a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

     b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, 

     c)  dobrym - przyznaje się po 12 punktów, 

     d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

     e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 2; 

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

     a)  celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

     b)  bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, 

     c)  dobrym - przyznaje się po 12 punktów, 

    d)  dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

    e)  dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 4; 

    4)   języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

     a)  celującym - przyznaje się 8 punktów, 

     b)  bardzo dobrym - przyznaje się 6 punktów, 

     c)  dobrym - przyznaje się 4 punkty, 

     d)  dostatecznym - przyznaje się 2 punkty, 

      e)  dopuszczającym - przyznaje się 0,5 punktu. 

 

7. 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. 

 

8. 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 8 punktów; 

   2)   bardzo dobrym - przyznaje się 6 punktów; 

   3)   dobrym - przyznaje się 4 punkty; 

   4)   dostatecznym - przyznaje się 2 punkty; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a44(zw)u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a44(zz)u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a44(zw)u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a44(zz)u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a44(zw)u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a44(zz)u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a44(zz)u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a44(zz)u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a44(zz)u2&full=1
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   5)   dopuszczającym - przyznaje się 0,5 punktu. 

 

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, 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 12 punktów; 

   2)   bardzo dobrym - przyznaje się 9 punktów; 

   3)   dobrym - przyznaje się 6 punktów; 

   4)   dostatecznym - przyznaje się 3 punkty; 

   5)   dopuszczającym - przyznaje się 1 punkt. 

 

 10 . Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu  

   przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych  

    zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

    2572 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu  

    z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, 

    turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) są przyjmowani  

    w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli  

    posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do szkoły 

    prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

   do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań 

    lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 

 

 

§ 5. 

 1. Do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży 

     należy dołączyć dokumenty o których mowa w art. 20t. ust. 2  ustawy o systemie  

     oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) a w przypadku kandydatów  

    do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – 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). 

 

2. Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych 

szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, chyba że organ prowadzący dopuści 

możliwość składania wniosku do więcej niż trzech szkół. Wniosek o przyjęcie do szkół 

ponadgimnazjalnych zawiera wskazanie wybranego oddziału w danej szkole. 

 

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła publiczna nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły - zgodnie z art. 20zd. ustawy o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) -  przeprowadza 

postepowanie uzupełaniające. 

 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna ustala następujące zajęcia edukacyjne 

które będą obięte w/w punktacją: 

 

 

 - dla  Liceum Ogólnokształcącego – Klasa humanistyczna, medialna z elementami 

                                                            prawa  i administracji                                  

  j. polski; język obcy; muzyka/plastyka/wos; informatyka/zaj.tech;  

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a44(zz)u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.365043:part=a44(zz)u2&full=1
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-10-2014&qplikid=1#P1A29
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  - dla Liceum Ogólnokształcące - Klasa humanistyczna z elementami psychologii,  

                                                       socjologii i pedagogiki  

  j. polski; język obcy; muzyka/plastyka/wos; informatyka/zaj.tech;  

 

  - dla Liceum Ogólnokształcące - Klasa biologiczno-chemiczna z elementami  

                                           dietetyki, opieki medycznej, rehabilitacji i kosmetologii  

  j. polski; język obcy; muzyka/plastyka/wos; informatyka/zaj.tech;  

 

  - dla Liceum Ogólnokształcące – humanistyczna, artystyczna z animacją kultury 

   j. polski; język obcy; muzyka/plastyka/wos; informatyka/zaj.tech;  

 

 - dla Liceum Ogólnokształcące - humanistyczna, lingwistyczna z elementami  

                                                                                   turystyki 

  j. polski; język obcy; muzyka/plastyka/wos; informatyka/zaj.tech;  

 

 - dla klas Technikum (wszystkie zawody):                   

  j. polski; język obcy; muzyka/plastyka/wos; informatyka/zaj.tech;  
 

 

 

4. Lista kandydatów przyjętych do szkoły ustalona zostanie w oparciu o liczbę 

uzyskanych punktów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego i ilości miejsc w 

szkole. 

 

 

5. Przyjęcie do wybranych oddziałów uzależnione będzie od uzyskanej liczby punktów 

kandydatów starających się na dany kierunek. 

 

6. Kandydaci, którzy ze względu na mniejszą liczbę punktów nie zakwalifikują się  w 

wybranym oddziale, mogą być przyjęci do innego oddziału w miarę wolnych miejsc – 

za zgodą uczniów i rodziców. 

 

7. Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-

Kwalifikacyjną mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły  w formie pisemnej złożonej w 

sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. 

 

 

 

 

Regulamin REKRUTACJI w ZSO i T został zatwierdzony przez Radę 

Pedagogiczną na Konferencji w dniu 04 – 02 - 2016r  

Niniejszy REGULAMIN zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń ZSO i T oraz 

umieszczony na stronie internetowej szkoły www.zso.tarnow.pl 

 

Przewodniczący Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjno-Kwalifikującej 

 

 

mgr inż. Bernard Mikos 

http://www.zso.tarnow.pl/
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Załącznik nr 1 

 
Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do 

szkół ponadgimnazjalnych. 

Dyscypliny indywidualne:  

akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, 

bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, 

kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kolarstwo górskie, 

kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo 

szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), 

pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki 

do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon –  do ITF, 

taekwon – do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, 

zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe, modelarstwo kołowe. 

 

 

Gry zespołowe: 

baseball, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka 

siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, psie zaprzęgi, rugby, unihokej. 

Uwaga. W przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w w/w załączniku, a absolwent 

gimnazjum legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, 

szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w 

procesie rekrutacji. 

  


