
Regulamin rekrutacji dla 
 

Liceum Ogólnokształcącego, 
Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. prof. Czesława Majorka w Ryglicach  
 

na rok szkolny 2014/2015 

Opracowany na podstawie § 23 ust. 2, 3 i 5 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) oraz Decyzji Małopolskiego 
Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r. 

 

1. Absolwenci gimnazjum mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy pierwszej:  

• Liceum Ogólnokształcącego (3 letniego),   

o klasa humanistyczna z przedmiotami rozszerzonymi: język polski, język 

angielski, historia, geografia, 

o klasa ratownictwo medyczne z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, 

chemia, język angielski, historia, 

o klasa policyjna z przedmiotami rozszerzonymi: język polski,  geografia, 

wiedza o społeczeństwie, historia, 

• Technikum (4 letniego),  

o Technikum w zawodzie technik informatyk , z przedmiotami rozszerzonymi: 

matematyka, język angielski, 

o Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, z 

przedmiotami rozszerzonymi: biologia, język angielski, 

o Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy, z przedmiotami 

rozszerzonymi: matematyka, język angielski, 

• Zasadniczej Szkoły Zawodowej (3 letniej),  

o ZSZ Wielozawodowa (3 letnia) – uczeń sam decyduje o wyborze zawodu  



o ZSZ Kucharz  

o ZSZ Mechanik pojazdów samochodowych  

2. Kandydaci do klasy pierwszej mogą składać dokumenty w następującym terminie: od 14 

kwietnia 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. do godz. 13.00. 

Do 27 czerwca 2014 r. do godz. 15.00 - dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji  

o wyborze szkoły. 

3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego decyduje łączna 

liczba punktów obliczonych wg zasad: 

• Wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów: (maksymalnie 100 pkt., z 

każdego zakresu można uzyskać maksymalnie po 20 pkt.)  

o język polski, 

o historia i wiedza o społeczeństwie, 

o matematyka, 

o przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), 

o język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, 

• Punkty za oceny na świadectwie gimnazjalnym - maksymalnie 80 pkt.  

Uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych: 

• Klasa humanistyczna: język polski, historia, język obcy /do wyboru/, 

geografia 

• Klasa ratownictwo medyczne: język polski, biologia, chemia, język obcy /do 

wyboru/ 

• Klasa policyjna: język polski, historia, język obcy /do wyboru/, wiedza o 

społeczeństwie 

Oceny z poszczególnych przedmiotów przeliczane są w następujący sposób: 

• Celujący - 20 pkt 

• Bardzo dobry - 15 pkt 

• Dobry - 10 pkt 



• Dostateczny - 5 pkt 

• Dopuszczający - 2 pkt 

• Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

maksymalnie - 20 pkt  

o za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt  

o za udział w konkursach organizowanych przez kuratoria oświaty w tym:  

� laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 

12 pkt 

� finalista konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim - 10 

pkt  

� laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt 

� finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim - 8 pkt  

o potwierdzone osiągnięcia sportowe – maksymalnie 6 pkt - zgodnie z wykazem 

dyscyplin zawartych w załączniku nr 5 w punkcie 11 

o osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w 

okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i 

bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, 

schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 

2 pkt. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt. 

Przyjmuje się minimalny próg punktowy dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego - 

próg punktowy zostanie ustalony po zalogowaniu kandydatów.  

4. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Technikum decyduje łączna liczba punktów 

obliczonych wg zasad: 

• Wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów: (maksymalnie 100 pkt., 

z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie po 20 pkt.) 

o język polski, 



o historia i wiedza o społeczeństwie, 

o matematyka, 

o przedmioty przyrodnicze(biologia, geografia, fizyka, chemia), 

o język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,  

• Punkty za oceny na świadectwie gimnazjalnym - maksymalnie 80 pkt.  

Uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych dla:  

• Technikum w zawodzie technik informatyk – język polski, informatyka, j ęzyk 

obcy, matematyka  

• Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – język 

polski, biologia, język obcy, wiedza o społeczeństwie  

• Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy – język polski, 

informatyka, j ęzyk obcy, matematyka 

Oceny z poszczególnych przedmiotów przeliczane są w następujący sposób: 

• Celujący - 20 pkt 

• Bardzo dobry - 15 pkt 

• Dobry - 10 pkt 

• Dostateczny - 5 pkt 

• Dopuszczający - 2 pkt 

• Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - 
maksymalnie - 20 pkt  

o za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt  

o za udział w konkursach organizowanych przez kuratoria oświaty w tym:  

� laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 

12 pkt 

� finalista konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim - 10 

pkt  



� laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim – 10 pkt 

� finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim - 8 pkt  

o potwierdzone osiągnięcia sportowe – maksymalnie 6 pkt - zgodnie z wykazem 

dyscyplin zawartych w załączniku nr 5 w punkcie 11 

o osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w 

okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i 

bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, 

schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 

2 pkt. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 pkt. 

Przyjmuje się minimalny próg punktowy dla kandydatów do Technikum - próg punktowy 
zostanie ustalony po zalogowaniu kandydatów. 

5. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

• Wielozawodowa (3 letnia)  

• ZSZ Kucharz  

• ZSZ Mechanik samochodowy  

6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o 

zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 

poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do 

wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę 

punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów 

rekrutacyjnych mnoży się przez dwa. 

Listę konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 

2013/2014 zawiera załącznik nr 7 w punkcie 11. 

7. Do podania o przyjęcie należy dołączyć: 



• Poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku 

egzaminu gimnazjalnego w terminie od 27 czerwca 2014 r. do 3 lipca 2014 r. do 

godz. 14.00 (z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej) 

• Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów  

• Kartę informacyjną  

• 3 zdjęcia  

• W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w 

określonym zawodzie  

8. Ogłoszenie wyników rekrutacji: 

• Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi 8 lipca 2014 r. godz. 

12.00. Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły najpóźniej do 9 lipca 

2014 r. do godz. 14.00 zobowiązani są potwierdzić wolę podjęcia nauki w wybranej 

szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

• Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia 

nauki w danym typie szkoły nastąpi 10 lipca 2014 r. do godz. 12.00. 

• W przypadku wolnych miejsc rekrutacja uzupełniająca odbędzie się do 11 lipca 

2014 r. do godz. 10.00.  

• Ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno - kwalifikacyjne wyników 

rekrutacji  – 14 lipca 2014 r. do godz. 13.00. 

9. Od 15 lipca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. – „Dodatkowa rekrutacja”.  

10 Wszelkie informacje można otrzymać w sekretariacie szkoły. Tel/fax (014) 654 10 08;  

http://www.zspryglice.pl  

11.Załączniki 

Załącznik nr 5 - przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wpisanych na 

świadectwie kandydata. 

Przyznane 
punkty → 1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty  5 punktów 6 punktów 



OSIĄGNIĘCIA 
SPORTOWE 

II-III 
miejsce 

w 
powiecie 

I miejsce 

w powiecie 

lub 

udział w 
etapie 

wojewódzki
m 

I - III miejsce 

w 
województwi

e lub 

udział w 
etapie 

ogólnopolski
m 

II – III 
ogólnopolski 

I miejsce 
ogólnopolski Reprezentowa

nie Polski  
w zawodach  
i konkursach,  

w których 
biorą udział 

reprezentacje 
narodowe 

OSIĄGNIĘCIA 
ARTYSTYCZN
E 

II-III 
miejsce 

w etapie 
powiatowy

m 

I miejsce 

lub 

laureat 
konkursu 

powiatoweg
o 

I - III miejsce 
lub 

laureat 
konkursu 

wojewódzkie
go 

II - III 
miejsce lub 

finalista 
etapu 

ogólnopolski
ego 

I miejsce 

lub 

laureat etapu 
ogólnopolski

ego 

SZCZEGÓLNE 
OSIĄGNIĘCIA 

(w konkursach 
niewymieniony
ch  
w decyzji 
MKO, 
organizowanych 
przez inne 
podmioty 
działające na 
terenie szkoły) 

I-III 
miejsce 

lub 

laureat 
konkursu 

powiatowe
go 

I - III 
miejsce lub 

laureat 
konkursu 

wojewódzki
ego 

I –III miejsce 

lub 

laureat etapu 
ogólnopolski

ego 

------ ------- ------- 

OSIĄGNIĘCIA  
W 
AKTYWNOŚC
I NA RZECZ 
ŚRODOWISK
A 
SZKOLNEGO 

1 punkt 

OSIĄGNIĘCIA  
W 
AKTYWNOŚC
I NA RZECZ 
INNYCH 
LUDZI 
(WOLONTARI
AT, POŻYTEK 
PUBLICZNY) 

3 punkty 

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

ponadigmnazjalnych. 

Dyscypliny indywidualne:  

akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, 
boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, 
jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo 



torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, 
łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, 
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, taekwondo 
ITF, taekwondo WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, 
wspinaczka sportowa, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, 
żeglarstwo, żeglarstwo lodowe, modelarstwo kołowe. 

Gry zespołowe: 

baseball, 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. 

Załącznik nr 7 – Wykaz konkursów dla gimnazjalistów, rok szkolny 2013/2014 

 

Konkursy organizowane przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty, których 
program obejmuje w całości lub poszerza 
treści podstawy programowej co najmniej 
jednego przedmiotu co w postępowaniu 
rekrutacyjnym wyczerpuje postanowienie § 8 
ust. 8 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). 

Konkurs języka polskiego 
Konkurs języka angielskiego 
Konkurs języka niemieckiego 
Konkurs języka francuskiego 
Konkurs matematyczny 
Konkurs informatyczny 
Konkurs biologiczny 
Konkurs chemiczny 
Konkurs historyczny 
Konkurs geograficzny 
Konkurs z fizyki  
Konkurs biblijny 
Konkurs „Wiedza o społeczeństwie” 

Konkursy tematyczne 
organizowane przez 
Małopolskiego 
Kuratora Oświaty  
oraz innych Kuratorów 
Oświaty  
w porozumieniu  
z Małopolskim 
Kuratorem Oświaty 

wojewódzkie 

„Bronią czy piórem? Postawy Polaków 
wobec zaborców w okresie Powstania 
Styczniowego” 
„Przymusowi emigranci II wojny światowej. 
W 70. Rocznicę tragicznej śmierci Premiera i 
Naczelnego Wodza gen. Władysława 
Sikorskiego” 
 
Konkurs języka hiszpańskiego „Hiszpania – 
kraj, ludzie i ich zwyczaje” 
 



ponadwojewódzkie 

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w 
latach 1887-1922. Od powstania Ligi 
Polskiej do ukształtowania granic II 
Rzeczypospolitej” 
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i 
osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II 
„Papież Słowianin” 
„Ogólnopolski Konkurs Myśli Jana Pawła II” 
„Losy Bliskich i losy Dalekich – życie 
Polaków w latach 1914-1989” 

Regulamin Rekrutacyjno - Kwalifikacyjny został zatwierdzony na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej 2014-02-24. 

 

 


