
Zasady rekrutacji uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie 

 na rok szkolny 2017/2018 

Podstawa prawna: 

Zarządzenie Nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r.   Na podstawie art. 

204 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 

marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 

dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r poz.586).  

§ 1 

1. Rekrutacja do Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie w roku szkolnym 2017/2018 odbywa 

się systemem rekrutacji elektronicznej: http://malopolska.edu.com.pl  

§ 2 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna: 

1. Zenon Smyda - przewodniczący  

2. Małgorzata Zielioska  

3. Anna Bursztyoska-Rucka 

§ 3 

Kandydaci do szkoły:  

 dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum w systemie elektronicznej rekrutacji 

wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie szkoły (jeżeli preferujesz wybór naszej 

szkoły umieśd jej nazwę na pierwszym miejscu),  

 kandydaci z gimnazjów, które nie są objęte systemem elektronicznej rekrutacji, dokonują 

samodzielnej rejestracji: http://malopolska.edu.com.pl 

§ 4 

1. Ustalony harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym stanowi załącznik nr 1.  

2. Informacje o przyjęciach do szkoły udzielane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do 

piątku w godz. 12:00 - 15:00. 

§ 5 

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Maksymalna liczba punktów wynosi 200: 
1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w 
zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – 100 punktów, przy czym wyniki egzaminu 
gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego 

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


zakresu można uzyskad maksymalnie 20 punktów licząc że jeden procent w każdym z zakresów 
odpowiada 0,2 punktu. 
2. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych 
obowiązkowych zajęd edukacyjnych – 72 punkty, przy czym sposób przeliczania na punkty ocen z 
języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęd edukacyjnych jest następujący: 

a) celujący – 18 punktów 
b) bardzo dobry – 17 punktów 
c) dobry – 14 punktów 
d) dostateczny – 8 punktów 
e) dopuszczający – 2 punkty. 

3.  za ukooczenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów, 
4.  liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia – 18 punktów, przy czym: 
a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumieo: 
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów, 
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów, 
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów; 
b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim : 
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów, 
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty, 
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty; 
c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 
przez kuratora oświaty: 
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów, 
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów, 
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów, 
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów, 
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów, 
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty; 
d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów, 
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów, 
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów, 
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów, 
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty, 
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty; 
f) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, 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. 
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukooczenia gimnazjum, maksymalna 
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 
5.  za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 
6.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza 
się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeostwie, biologii, 
chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukooczenia 
gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 
- celującym - przyznaje się po 20 punktów, 
- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 
- dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 
- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 
- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty; 
b) historii i wiedzy o społeczeostwie oceny wyrażonej w stopniu: 
- celującym - przyznaje się po 20 punktów, 
- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 
- dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 
- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 
- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 
liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęd edukacyjnych dzieli się przez 2; 
c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 
- celującym - przyznaje się po 20 punktów, 
- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 
- dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 
- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 
- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 
liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęd edukacyjnych dzieli się przez 4; 
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 
- celującym - przyznaje się 20 punktów, 
- bardzo dobrym - przyznaje się 18punktów, 
- dobrym - przyznaje się 13 punktów, 
- dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 
- dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 
7. W przypadku zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny 
wymienione na świadectwie ukooczenia gimnazjum z zajęd edukacyjnych, z których jest 
przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana częśd egzaminu 
gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 
8. W przypadku zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 
nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego 
nowożytnego wymienioną na świadectwie ukooczenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny 
wyrażonej w stopniu: 
- celującym - przyznaje się 20 punktów; 
- bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów; 
- dobrym - przyznaje się 13 punktów; 
- dostatecznym - przyznaje się 8 punktów; 



- dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 
9.Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych klas:  

Liceum Ogólnokształcące:  

a) Liceum Ogólne - j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka,  

b) Liceum Sportowe - j. polski, matematyka, j. angielski, biologia, 

 do klasy sportowej kandydatów obowiązuje dodatkowe zaliczenie testu 

sprawnościowego, którego wymogi stanowią załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.  

Technikum:  

Do klasy o specjalności technik żywienia i usług gastronomicznych - j. polski, matematyka, j. angielski, 

zajęcia techniczne. 

§ 6 

1. Pierwszeostwo w przyjęciu do szkoły przy równorzędnych wynikach w postępowaniu 

kwalifikacyjnym mają:  

 kandydaci posiadający orzeczenia z uprawnionej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym z publicznej poradni specjalistycznej,  

 sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin 

zastępczych,  

 kandydaci o wyjątkowych zdolnościach, którzy mieli ustalony indywidualny program lub 

tok nauki. 

§ 7 

Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyd:  

1. Świadectwo ukooczenia gimnazjum,  

2. Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego,  

3. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami 

orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej,  

4. Zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których 

mowa w §5,  

5. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

zaświadczenie lekarski o braku przeciwwskazao do kształcenia w określonym zawodzie,  

6. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy sportowej wymagane jest zaświadczenie od 

lekarza medycyny sportu o braku przeciwwskazao, 

 

 

§ 8 

1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: oryginał świadectwa 

ukooczenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  



2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, kandydat dołącza kartę informacyjną. 

§ 9 

1. Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę 

umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.  

2. W postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności 

(zgodnie z ustawą z dnia 14 XII 1982 r. o ochronie tajemnicy paostwowej i służbowej). 

§ 10 

1. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej jest ostateczna i nie może byd 

zmieniona w trybie administracyjnym.  

2. Kwestie sporne w sprawie rekrutacji rozstrzyga Dyrektor Szkoły, jedynie w trybie skargowym. 

 

§ 11 

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa 

oświatowego. 

§ 12 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


