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Załącznik do Statutu ZSOiT  

 

REGULAMIN REKRUTACJI 
DO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH  

im. Jana Szczepanika w Tarnowie 

 na rok szk. 2017/2018 

§1 

Podstawa Prawna; 

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy         

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017r. 

poz. 60) , ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r.           

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Na podstawie art. 111 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 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 Na podstawie art. 367 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz 

ZARZĄDZENIA NR 11/17 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 marca 2017 r.       

w sprawie terminów przeprowadzania 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 oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 

policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim. 
 

 

 
 

§2 

Informacje ogólne: 

1 Planowane kierunki kształcenia 

XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: (3-letnie) 

 

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

                                                       filmu, teatru i dziennikarstwa:  

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS;  

przedmiot uzupełniający: przyroda 

 

• 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 
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TECHNIKUM nr 5 (4-letnie) 

 

• Technikum - I TF – Technik fotografii i multimediów z elementami wzornictwa 

                                  przemysłowego  i marketingu 

przedmioty rozszerzone: chemia, informatyka;  

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo 

                   Kwalifikacje: AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 

                                           AU.28. Realizacja projektów multimedialnych 

 

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

przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka;  

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo 

                   Kwalifikacje: AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich  

                                           AU.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna 

 

• Technikum - I TPM - Technik przemysłu mody z poszerzonym programem 

                     kreowania ubiorów oraz elementami kosmetologii i fryzjerstwa 

przedmioty rozszerzone: WOS, geografia;  

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo 

                   Kwalifikacje:  AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych  

                                             AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych  

 

• Technikum - I TR - Technik organizacji reklamy z fotografiką 

przedmioty rozszerzone: geografia, informatyka;  

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo 

                   Kwalifikacje: AU.29. Sprzedaż produktów i usług  reklamowych  

                                           AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  

 
 

 

§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, 

 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. 
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• 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 wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 

 

• Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w 

art. 20t ust.7 ustawy. 

 

od 24 kwietnia do 27 czerwca 2017 r. 

 

 

• Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 

od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 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: 

30 czerwca 2017 r. godz.12:00 

 

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. 

 

od 30 czerwca 2017 r. od godz. 12.00 do 3 lipca 2017 r. do godz. 15.00 

 

3. 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 (por. punkt 6 - uzupełnienie wniosku) 

■ zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia  
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   praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

 
do 5 lipca 2017 r. do godz. 15.00 

 

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

   kandydatów nieprzyjętych do LO, Technikum nastąpi: 

7 lipca 2017 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 wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
od 10 do 18 lipca 2017 r. do godz. 15.00 

 

• Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa   

w art. 20t ust.7 ustawy. 

 

od 10 lipca do 2 sierpnia 2017 r. 

 

• Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do LO, Technikum nastąpi: 

 
4 sierpnia 2017 r. ,godz. 12.00 

 
• 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 

 

od 4 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00 do 8 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 

 

• 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 (por. punkt 6 – uzupełnienie 

               wniosku) 

              ■ zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do  

                podjęcia  praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

 

do 21 sierpnia 2017 r. do godz.15.00 

 

• Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do LO, Technikum nastąpi: 

 

 

28 sierpnia 2017 r. godz.12.00 
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§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 matematyki oraz 2 wybranych 

                      przedmiotów w ZSOiT - muzyka/plastyka/wos; informatyka/zaj.tech 
 

- inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na 

podbudowie programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów wynosi 200.  

 
Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h 

ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów. 

 
1. 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 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. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 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, 

d) 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. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 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, 
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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 z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 

szczeblu oraz      z tego   samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,    

             z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 

            18 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 i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b 

ustawy, przyznaje się 3 punkty. 

 

4. 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 18 punktów, 

            c)  dobrym – przyznaje się po 13 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 18 punktów, 

        c) dobrym – przyznaje się po 13 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 18 punktów, 

      c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
      d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

      e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 
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– 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 20 punktów, 

      b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

      c) dobrym – przyznaje się 13 punktów, 
      d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

      e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

 

5. 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. 

 
6. 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. 

 

 

 

§ 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 postępowanie uzupełniające. 
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Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna ustala następujące zajęcia edukacyjne 

które będą objęte w/w punktacją: 

 

 

• - dla  Liceum Ogólnokształcącego –  Klasa humanistyczna, medialna z elementami 

                                                           filmu, teatru i dziennikarstwa:  

  j. polski; matematyka; muzyka/plastyka/wos; informatyka/zaj.tech;  

 

•  - dla Liceum Ogólnokształcącego - Klasa humanistyczna z elementami psychologii,  

                                                            socjologii i pedagogiki : 

  j. polski; matematyka; muzyka/plastyka/wos; informatyka/zaj.tech;  

 

•  - dla Liceum Ogólnokształcące - Klasa biologiczno-chemiczna z elementami  

                                                              dietetyki, opieki medycznej, rehabilitacji  

                                                              i kosmetologii  

        j. polski; matematyka; muzyka/plastyka/wos; informatyka/zaj.tech;  

 

 

• - dla klas Technikum (wszystkie zawody):                   

  j. polski; matematyka; 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 12 – 04 - 2017r  

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 

 

 

http://www.zso.tarnow.pl/
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mgr inż. Bernard Mikos 

  

 

 

Załącznik nr 1 

 
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 

2016/2017 w województwie małopolskim. 

 
I. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty 

na podstawie zawartych porozumień: 

Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu Miejsca uznane za wysokie 

1. 
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i 

Ekonomicznej 
przedmiotowy laureaci, finaliści 

2. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego tematyczny laureaci, finaliści 

3. 

Papież Słowianin. Ogólnopolski 

konkurs wiedzy o czasach i osobie 

Karola Wojtyły - Jana Pawła II 

tematyczny laureaci, finaliści 

4. O limpiada ”Myśli Jana Pawła II" olimpiada tematyczna laureaci, finaliści 

5. 
Losy Bliskich i losy Dalekich -życie 
Polaków w latach 1914-1989 

tematyczny laureaci, finaliści 

 

II. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty 

Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu Miejsca uznane za wysokie 

1. Małopolski Konkurs Języka Polskiego przedmiotowy laureaci, finaliści 

2. Małopolski Konkurs Matematyczny przedmiotowy laureaci, finaliści 

3. Małopolski Konkurs z Fizyki przedmiotowy laureaci, finaliści 

4. Małopolski Konkurs z Historii przedmiotowy laureaci, finaliści 

5. Małopolski Konkurs Biologiczny przedmiotowy laureaci, finaliści 

6. Małopolski Konkurs Geograficzny przedmiotowy laureaci, finaliści 

7. Małopolski Konkurs Chemiczny przedmiotowy laureaci, finaliści 

8. 
Małopolski Konkurs Języka 

Angielskiego 
przedmiotowy laureaci, finaliści 

9. 
Małopolski Konkurs Języka 
Niemieckiego 

przedmiotowy laureaci, finaliści 

10. 
Małopolski Konkurs Języka 

Francuskiego 
przedmiotowy laureaci, finaliści 

11. 

Konkurs historyczny "Walka Polaków 

o niepodległość i granice w latach 
1914 -1921. Wielkie bitwy i 

bohaterowie wydarzeń" 

tematyczny laureaci, finaliści 

12. 

Konkurs historyczny „Ani na chwilę 

nie złożyliśmy broni...” Polacy w 
walce podczas II wojny światowej 

1939 - 1945 

tematyczny laureaci, finaliści 

13. 

Konkurs historyczny „Prezydentowi 
Rzeczypospolitej ... będę 

bezwzględnie posłuszny". W 70. 

rocznicę śmierci Władysława 

Raczkiewicza Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 

19391947 

tematyczny laureaci, finaliści 
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14. 

Konkurs historyczny "Upadek I 

Rzeczypospolitej. Napoleońskie 

nadzieje i ład wiedeński (1764-1815). 
U podstaw społeczeństwa 

obywatelskiego" 

tematyczny laureaci, finaliści 

15. 
Konkurs historyczny „Polskie drogi do 
niepodległości 1846 - 1915” 

tematyczny laureaci, finaliści 

16. 
Konkurs języka hiszpańskiego 

„Hiszpania - kraj kontrastów” 
tematyczny laureaci, finaliści 

17. 
Konkurs języka hiszpańskiego „Różne 

oblicza Hiszpanii” 
tematyczny laureaci, finaliści 

18. 

Konkurs informatyczny 

„Rozwiązywanie problemów z 

wykorzystaniem komputera” 

tematyczny laureaci, finaliści 

19. 
Konkurs informatyczny „Od 

algorytmu do programu” 
tematyczny laureaci, finaliści 

20. 
Konkurs biblijny „Z mądrością 
Proroków przez życie” 

tematyczny laureaci, finaliści 

21. 
Konkurs wiedzy o teatrze „250 lat 

teatru publicznego w Polsce” 
tematyczny laureaci, finaliści 

 

III. Inne zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły 
Lp. Nazwa konkursu Zasięg konkursu Miejsca uznane za wysokie 

1. 
Utracone dziedzictwo - losy polskich 

ziemian w XX wieku 
krajowy laureaci, finaliści 

2. 
200. rocznica utworzenia 
Towarzystwa Naukowego 

Krakowskiego 

krajowy laureaci, finaliści 

3. 
Wszystko dla Ojczyzny - gen. bryg. 
pil. Stanisław Skalski 

krajowy laureaci, finaliści 

4. 

„Nadzieja umiera ostatnia” - losy 

Żydów w wymiarze regionalnym w 

czasie II wojny światowej 

wojewódzki laureaci, finaliści 

5. Historia Solidarności wojewódzki laureaci, finaliści 

6. 
Miejsca pamięci Solidarności w 
historii mojego regionu 

wojewódzki laureaci, finaliści 

7. 
Opowiem Ci o Małopolsce - mojej 

małej ojczyźnie 
wojewódzki laureaci, finaliści 

8. 
Lekcja historii i sztuki z Jackiem 
Kaczmarskim 

wojewódzki laureaci, finaliści 

9. 

Śladami żołnierzy wyklętych. 

Pułkownik Witold Pilecki w panteonie 

polskiej historii 

wojewódzki laureaci, finaliści 

10. 
Żołnierze Niezłomni, Niepokorni, 
Wyklęci-Pamiętamy! 

wojewódzki laureaci, finaliści 

11. Nasz Bohater - Tadeusz Kościuszko wojewódzki laureaci, finaliści 

12. 

Ocalić od zapomnienia. W 100 - lecie 

Wielkiej Wojny 1914 - 1918. Śladami 
walk i nekropolii 

wojewódzki laureaci, finaliści 

13. 
Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej 

Wojny. Gra miejska 
wojewódzki laureaci, finaliści 

14. 
Poezja patriotyczna z czasów I wojny 

światowej 
wojewódzki laureaci, finaliści 

15. 
A dziewczęta z wojskiem szły. 

Przegląd pieśni patriotycznej 
wojewódzki laureaci, finaliści 
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16. 
Konkurs pieśni o tematyce sybirackiej 

i patriotycznej 
wojewódzki laureaci, finaliści 

17. 

Sprawa polska i Polacy w czasie I 
wojny światowej ze szczególnym 

uwzględnieniem znaczenia bitwy pod 

Gorlicami dla przebiegu wojny i 

odzyskania przez Polskę 
niepodległości 

wojewódzki laureaci, finaliści 

18. 
Mój Region - Moja Duma, Moje 

Miasto -Moja Duma 
wojewódzki laureaci, finaliści 

19. 
Ziemia Sądecka od przeszłości do 
współczesności 

wojewódzki laureaci, finaliści 

20. 

Ogólnopolski konkurs „Ocalić od 

zapomnienia - pamięć o niezłomnych 

pilotach por. pilot Janinie 
Lewandowskiej i gen. bryg. pil. 

Stanisławie Skalskim 

ogólnopolski laureaci 

21. 

Ogólnopolski Konkurs Bóg, Honor i 

Ojczyzna - wartości polskiego 
ziemiaństwa 

ogólnopolski laureaci 

22. 

„Postacie, miejsca, wydarzenia w 

historii „Solidarności” mojego 

regionu” 

wojewódzki laureaci 

23. 
Powstań Polsko - Małopolski Festiwal 
Pieśni Patriotycznej 

wojewódzki laureaci 

24. 

Śladami żołnierzy wyklętych. 

Pułkownik Witold Pilecki i Danuta 

Siedzikówna ps. „Inka” w panteonie 
polskiej historii 

wojewódzki laureaci 

25. 
„Kresy- polskie ziemie wschodnie w 

XX wieku” 
wojewódzki laureaci 

26. 
„Ciebie Polsko w sercu dzisiaj 
noszę...” -XII Przegląd Pieśni 

Patriotycznej 

wojewódzki laureaci 

27. 

Małopolskie Dyktando 

Niepodległościowe „Po polsku o 
historii” 

wojewódzki laureaci 

28. 

Konkurs na kalendarz ukazujący 

działania ekologiczne w przedszkolu 

lub szkole w roku szkolnym 
2016/2017 w ramach IV edycji 

projektu „Czysta Małopolska” 

wojewódzki laureaci 

29. 

Konkurs plastyczny „Twoje zdrowie 

zyska na ochronie środowiska” w 
ramach IV edycji projektu „Czysta 

Małopolska” 

wojewódzki laureaci 

30. 
Konkurs plastyczny „Moja Ojczyzna 

Polska. Mój Patriotyzm” 
wojewódzki miejsca I - III 

31. 

Inne konkursy wiedzy i artystyczne 
niewymienione w wykazie, 

organizowane przez podmioty 

działające na terenie szkoły 

międzynarodowy 

Zgodnie z regulaminem 

danego konkursu 

krajowy 

wojewódzki 

powiatowy 
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IV. Zawody sportowe organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły: 

Lp. Organizator Dyscypliny Zasięg 
Miejsca uznane za 

wysokie 

1. 

Zawody sportowe 

organizowane przez 

światowe i 

europejskie federacje 

sportowe 

Zawody 

indywidualne i 

zespołowe: 

akrobatyka 

sportowa, 

badminton, 

biathlon, bieg na 

orientację, biegi 

przełajowe, boks, 

bowling sportowy, 

brydż sportowy, 

futbol 

amerykański, 

gimnastyka 

artystyczna, 

gimnastyka 

sportowa, golf, 

hokej, 

jeździectwo, judo, 

kajakarstwo, 

karate, kolarstwo, 

kolarstwo, 

kolarstwo, 

koszykówka, 

kręglarstwo, 

lekkoatletyka, 

łucznictwo, 

łyżwiarstwo, 

narciarstwo 

pięciobój 

nowoczesny, piłka 

nożna, piłka 

ręczna, piłka 

siatkowa, 

pływanie, 

podnoszenie 

ciężarów, rugby, 

saneczkarstwo, 

skoki do wody, 

snowboard, sport 

kartingowy, 

strzelectwo 

sportowe, szachy, 

szermierka, 

taekwon - do, 

taniec sportowy, 

tenis, tenis 

stołowy, triathlon, 

unihokej, 

wioślarstwo, 

międzynarodowy miejsca 1-10 

2. 

Zawody sportowe 

organizowane przez 

polskie związki 

sportowe 

krajowy miejsca 1-6 

3. 

Zawody sportowe 

organizowane przez 

Szkolny Związek 

Sportowy 

wojewódzki miejsca 1-3 

4. 

Zawody sportowe 

organizowane przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego i 

gminne związki 

sportowe 

powiatowy miejsca 1-3 
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wspinaczka 

sportowa, zapasy, 

żeglarstwo, 

żeglarstwo lodowe 

i inne. 

 

V. Wykaz olimpiad dla gimnazjalistów 

Lp. Przedmiot Nazwa olimpiady Organizator 

Uprawnienia do 

wpisu na 

świadectwo 

1. matematyka 
Olimpiada Matematyczna 

Juniorów 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Edukacji Matematycznej w 
Warszawie 

laureaci, 

finaliści 

2. język angielski 

Olimpiada Języka 

Angielskiego dla 

Gimnazjalistów 

Wyższa Szkoła Języków 

Obcych im. Samuela 

Lindego w Poznaniu 

laureaci, 

finaliści 

3. informatyka 
Olimpiada Informatyczna 

Gimnazjalistów 

Stowarzyszenie Talent w 

Gdyni 

laureaci, 

finaliści 

4. historia 
Olimpiada Historyczna 

Gimnazjalistów 

Polskie Towarzystwo 

Historyczne 

laureaci, 

finaliści 

 

 

 


