
Rekrutacja

rok szkolny 2019/2020



Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

2. ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29

stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do

publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych



3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą

być wymienione na świadectwie ukończenia oraz miejsc uznanych za wysokie

w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie małopolskim

z dnia 27 lutego 2018r. (wykaz na nowy rok szkolny pojawi się pod koniec

lutego na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie)

4. Statut Zespołu Szkół



Komisja rekrutacyjna

Rekrutacja będzie prowadzona w każdej szkole przez dwie osobne komisje:

 dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych

 dla absolwentów gimnazjów

Postępowania rekrutacyjne będą prowadzone w tym samym czasie, ale każda

szkoła utworzy odrębne klasy dla absolwentów szkoły podstawowej

i gimnazjum.

W ZS, w roku szkolnym 2018/2019 Dyrektor powołał dwa zespoły rekrutujące

(w sumie 41 osób). Komisja rekrutacyjna będzie pracować od 25 kwietnia do

10 czerwca (I etap rekrutacji) codziennie od godz. 8.00 do 15.00 w głównym

budynku szkoły (wyjątek stanowi czas matur 6, 7, 8 maja).



JAKIE SZKOŁY MOGĄ WYBRAĆ ABSOLWENCI?

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

WYBIERAJĄ:

 CZTEROLETNIE LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LUB

 PIĘCIOLETNIE TECHNIKUM

LUB 

 BRANŻOWĄ SZKOŁĘ I STOPNIA 

PROWADZONĄ DLA ABSOLWENTÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ABSOLWENCI GIMNAZJUM WYBIERAJĄ:

 TRZYLENIE LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LUB

 CZTEROLENIE TECHNIKUM

LUB 

 BRANŻOWĄ SZKOŁĘ I STOPNIA DLA 

ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM



Jaki jest system rekrutacyjny?

W powiecie myślenickim, do wszystkich szkół średnich, rekrutacja

prowadzona jest elektronicznie.

 Kandydaci rekrutują się poprzez stronę: https://malopolska.edu.com.pl

W powiecie myślenickim dane Kandydatów do systemu wprowadzają

szkoły podstawowe i gimnazja!

Kandydatów spoza systemu (np. z powiatu wielickiego) w powiecie

myślenickim wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.



Każdy kandydat w systemie może wybrać maksymalnie trzy szkoły,

wskazując szkołę pierwszego wyboru. Kandydaci składają podanie

tylko do szkoły pierwszego wyboru. W obrębie jednej szkoły

kandydaci mogą wybrać dowolną liczbę oddziałów tworząc

chronologiczną listę własnych preferencji.

W powiecie wielickim oraz w Krakowie obowiązują inne systemy

rekrutacji elektronicznej, dlatego aby zapisać się do wybranej szkoły

w powiecie wielickim lub Krakowie należy osobiście pojechać do tych

szkół.



Przykładowe wybory szkół  przez uczniów:

Przykład I

1. Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. ks. 

Józefa Tischnera w Dobczycach

- technik informatyk

2. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w 

Myślenicach

- technik informatyk

3. Branżowa szkoła I stopnia w Zespole Szkół 

im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

- elektromechanik pojazdów samochodowych

Przykład II

1. Technikum nr 1 w Zespole Szkół 

im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

- technik informatyk

- technik budownictwa

- technik mechatronik

- technik elektronik

- technik elektryk

2. Zespół Szkół im. A. Średniawskiego  w Myślenicach

- technik informatyk



Maksymalna i minimalna liczba punktów do szkół

 Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów (100 punktów za wyniki egzaminu

ośmioklasisty/gimnazjalisty oraz 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły)

 Minimalna ilość punktów jest ustalana przez daną szkołę. W każdej szkole może to

wyglądać inaczej.

 W Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach do każdej klasy system

przydziela zgłoszonych kandydatów od najwyższej liczby punktów do najniższej. System

ucina listę na miejscu 32. Każdy, kto nie zmieścił się na danej liście jest przesuwany na

swoje kolejne wybory.

 Minimalna liczba punktów dla Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera

w Dobczycach ustalona w systemie dla Liceum i Technikum wynosi 60.



Kryteria
(Co jest punktowane przy rekrutacji)

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum będą

takie same ale inny sposób przeliczania na punkty wyników

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ośmioklasisty z uwagi na odrębny zakres

tych egzaminów.

 Egzamin ośmioklasisty – 100 pkt

 Świadectwo ukończenia szkoły – 100 pkt



Świadectwo ukończenia szkoły:

 wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, 

matematyki i dwóch innych przedmiotów (maksymalnie 72 pkt)

/Przelicznik ocen na punkty: 

celująca – 18 pkt, bardzo dobra – 17 pkt, dobra – 14 pkt

dostateczna – 8 pkt, dopuszczająca – 2 pkt/

 szczególne osiągnięcia ucznia (maksymalnie 18 pkt)

 ukończenie szkoły z wyróżnieniem (7 pkt)

 aktywność społeczna (3 pkt) – /dane ze świadectwa/



Kryteria

Punkty za egzamin ośmioklasisty

00 pkt

 wynik z języka polskiego 100% x 0.35 = 35 pkt

 wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt

 wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0.30 = 30 pkt



Kryteria

Punkty za egzamin gimnazjalny

 wynik z języka polskiego 100% x 0.2 = 20 pkt

 wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie100% x 0.2 = 20 pkt

 wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt

 wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0.2 = 20 pkt

 wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym100% x 0.2 = 20 pkt

 wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym – nie przelicza się



Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie

ukończenia, przeliczane są według następujących zasad:

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem

o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty na

podstawie zawartych porozumień:

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.



Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu Miejsce uznane  za wysokie 

1. Konkurs Wiedzy Obywatelskiej 

i Ekonomicznej 

przedmiotowy laureat, finalista 

2. „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” tematyczny laureat, finalista 

3. „Papież Słowianin” - ogólnopolski konkurs 

wiedzy  o czasach i osobie Karola Wojtyły -

Jana Pawła II 

tematyczny laureat, finalista 

4. Ogólnopolska olimpiada „Myśli Jana Pawła 

II” 

olimpiada 

tematyczna 

laureat, finalista 

5. Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła 

II – Papieża Słowianina” 

tematyczny laureat, finalista 

6. „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie 

Polaków w latach  1914-1989” 

tematyczny laureat, finalista 



2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – 7 pkt.

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.



Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu Miejsce uznane  za wysokie 

1. Małopolski Konkurs Języka Polskiego przedmiotowy laureat, finalista 

2. Małopolski Konkurs Matematyczny przedmiotowy laureat, finalista 

3. Konkurs historyczny „Ani na chwilę nie 

złożyliśmy broni…” Polacy w walce 

podczas II wojny światowej 1939 – 1945  

tematyczny laureat, finalista 

4. Konkurs informatyczny „Od algorytmu 

do programu” 

tematyczny laureat, finalista



3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy (innych niż wymienione

wcześniej), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 międzynarodowym – 4 pkt.

 krajowym – 3 pkt.

 wojewódzkim – 2 pkt.

 powiatowym – 1 pkt. 



Lp. Nazwa konkursu Rodzaj konkursu Miejsce uznane  za    wysokie   

1. Ogólnopolski konkurs „Utracone 

dziedzictwo – losy polskich ziemian 

w XX wieku”

krajowy 
laureat, finalista

2. .     „Historia Solidarności” wojewódzki laureat

3. „Lekcja historii i sztuki z Jackiem 

Kaczmarskim” 

wojewódzki edycja 2015/2016 laureat, 

edycja 2016/2017  laureat

4. Zawody sportowe organizowane przez 

Szkolny Związek Sportowy  lub jednostki 

samorządu terytorialnego i gminne 

związki sportowe

powiatowy miejsca 1-3



W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie 

z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym 

samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły, 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.



Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach prowadzi nabór na

rok szkolny 2019/2020 do następujących szkół (przedmioty punktowane):

Liceum Ogólnokształcące:

 Klasa mundurowa (język polski, matematyka, język obcy, wos)

 Klasa policyjna (język polski, matematyka, język obcy, wos)

 Klasa strażacka (język polski, matematyka, język obcy, edb)

 Klasa ratownictwo medyczne (język polski, matematyka, język obcy, edb)



Technikum:

 Technik informatyk (język polski, matematyka, język obcy, informatyka)

 Technik mechatronik (język polski, matematyka, język obcy, informatyka)

 Technik elektronik (język polski, matematyka, język obcy, informatyka)

 Technik elektryk (język polski, matematyka, język obcy, informatyka)

 Technik budownictwa (język polski, matematyka, język obcy, informatyka)

 Technik fryzjer (język polski, matematyka, język obcy, geografia)

 Technik żywienia i usług gastronomicznych (język polski, matematyka, język obcy,

geografia)

 Technik technologii żywności (język polski, matematyka, język obcy, geografia)



Branżowa szkoła I stopnia

 Elektromechanik pojazdów samochodowych (język polski, matematyka,

informatyka, geografia)

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (język polski,

matematyka, informatyka, geografia)

 Kucharz (język polski, matematyka, informatyka, geografia)

 Cukiernik (język polski, matematyka, informatyka, geografia)

 Dekarz (język polski, matematyka, informatyka, geografia)

 Klasa wielozawodowa – umowa z pracodawcą (język polski, matematyka,

informatyka, geografia)



Do wniosku należy dołączyć: 

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

i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów



W późniejszym etapie rekrutacji

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej

kształcenie zawodowe (technikum, branżowa szkoła I stopnia) muszą wykonać

badania (lekarz medycyny pracy, w niektórych zawodach również sanepid)

stwierdzające brak przeciwskazań do kształcenia w określonym zawodzie

(skierowania na badania wydaje szkoła I wyboru).

2. Kandydaci, którzy będą odbywać zajęcia praktyczne poza szkołą (klasa

wielozawodowa) zobowiązani są do przedłożenia umowy o pracę, podpisaną

z pracodawcą.



TERMINY

1.  Od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym

2.  Od 21 do 25 czerwca 2019 r. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej/gimnazjum oraz 

zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ośmioklasisty/gimnazjalnego

3.  28 czerwca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną  listy kandydatów 

zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych



TERMINY

4.  Do 3 lipca 2019 r. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

kandydatowi, w przypadku złożenia przez wniosku

rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie

zawodowe/kształcenie w zawodzie

5.  Do 9 lipca 2019 r. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez

dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły

podstawowej oraz oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu ośmioklasisty o ile nie zostały wcześniej

złożone, zaświadczenia lekarskiego zwierającego orzeczenie

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej

nauki zawodu.

6.  10 lipca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.



Potwierdzenie przyjęcia do szkoły

 Zwracamy się z prośbą do kandydatów i ich Rodziców o grzecznościowy 

telefon w przypadku, gdy kandydat wybierze inną szkołę (szkoły spoza 

systemu: Wieliczka, Kraków) i dostarczy tam oryginały świadectwa 

i zaświadczenia o wynikach egzaminu, a w Zespole Szkół również będzie 

się znajdywał na liście przyjętych. Pozwoli to złożyć wnioski o rekrutację 

uzupełniającą kandydatom, którzy nie dostali się do swojej wymarzonej 

klasy w pierwszym terminie (wolne miejsca). 



Lekcje otwarte w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas ósmych oraz trzeciej 

klasy gimnazjum na lekcje otwarte, które w marcu odbędą się w Zespole 

Szkół. Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach m.in. 

z informatyki, mechatroniki - poznają urządzenia i systemy 

wykorzystywane w czasie zajęć praktycznych, gastronomii – degustacja 

potraw, będą mogli skorzystać z zabiegów fryzjerskich, zwiedzić szkołę -

poznać wyposażenie i zaplecze sportowe szkoły. 



Numer telefonu do kuratorium oświaty, który 

obsługuje kwestię rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

WOJEWÓDZWO MAŁOPOLSKIE

reformaedukacji@kuratorium.krakow.pl

Anna Pawlikowska-Wójcicka 

tel. 18 540 23 06

mailto:reformaedukacji@kuratorium.krakow.pl

