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REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
 
Wprowadzenie  
 
Zanim zdecydujesz, do których szkół, a w ramach nich do których oddziałów będziesz 
kandydował, zapoznaj się z tymi szkołami:  przeanalizuj ich ofertę, odwiedź je, przeczytaj 
informacje o szkole w przewodnikach lub na stronie internetowej szkoły,  przeczytaj 
obowiązujące w tych szkołach regulaminy rekrutacji,  zapoznaj się z perspektywami dalszej 
kariery (pracy lub nauki),  przeanalizuj swoje szanse dostania się.  
 
Nabór do tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny będzie przeprowadzony 
z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU. Wprowadzany od kilku lat 
w wielu miastach system naboru znakomicie się sprawdza. Elektroniczna rekrutacja zapewnia 
spokojny, obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.  
 
W serwisie internetowym https://malopolska.edu.com.pl sukcesywnie będą umieszczane 
istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów, a także informacje  
o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.  

 
 
ZASADY REKRUTACJI 
 
Rekrutację przeprowadza się w oparciu o: 
1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 204 r. Nr 256, poz. 2572  
z późn. zm.), 
2. Ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), 
3. Zarządzenie nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. 
 
TERMINY RERUTACJI 
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego określone zostały przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 
- Zarządzeniem nr 5/15 z dnia 2 lutego 2015 r.: 
 od 20 kwietnia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r. do godz. 13.00 – składanie przez 

kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły;  
 od 26 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. do godz. 14.00 – dostarczenie do 

wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;  
 Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane zostaną do publicznej wiadomości w dniu  

3 lipca 2015 r. godz. 11.00 w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. Następnie kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do 
przyjęcia, potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego  – w terminie do 7 lipca 2015 r. godz. 15.00; 

 Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.    
Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej 
nastąpi w dniu 8 lipca 2015 r. do godz. 10.00. 

 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
 
Szkoła ponadgimnazjalna, która po ogłoszeniu list przyjętych, będzie nadal dysponowała 
wolnymi miejscami w okresie od 9 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 r. przeprowadzi rekrutację 
uzupełniającą. 
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POSTEPOWANIE REKRUTACYJNE 
Postępowanie rekrutacyjne do szkoły ponadgimnazjalnej przeprowadza komisja rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora szkoły.  
 
Do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się młodzież, po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego, na podstawie Wniosku. 
 
Wniosek zawiera: 
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru 
PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona 
rodziców; 
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – 
adres miejsca zamieszkania kandydata; 
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku 
kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je 
posiadają; 
5) wskazanie wybranych szkół i oddziału (-ów) w danej szkole. 
 
UWAGA! Kandydat ma prawo wyboru maksymalnie trzech szkół. W każdej szkole kandydat 
może wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez siebie kolejności. Ustalając 
kolejność wybranych przez siebie oddziałów, kandydat określa ich hierarchię – od najbardziej 
do najmniej preferowanych. Szkoła, prowadząca oddział, który został wybrany jako pierwszy, 
to tzw. szkoła pierwszego wyboru. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej składa się 
do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.  
 
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). 
 
KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZSYCH 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznej szkoły 
ponadgimnazjalnej, o przyjęciu kandydata 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, przy czym wyniki 
egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według 
zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów licząc że jeden 
procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu. 

 liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 80 punktów, przy czym sposób przeliczania na 
punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
jest następujący: 

a) celujący – 20 punktów (4 zajęcia edukacyjne 20 pkt. = 80 punktów)  

b) bardzo dobry – 18 punktów 

c) dobry – 15 punktów 

d) dostateczny – 10 punktów 

e) dopuszczający – 2 punkty. 
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 liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia – 20 punktów, 
przy czym: 

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów, 

b) za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, co najwyżej 20 punktów, w tym za uzyskanie tytułu laureata konkursów 
tematycznych lub finalisty konkursów przedmiotowych i tematycznych 
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów 
Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty kandydaci otrzymują: 

 laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim 
– 12 punktów, 

 laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim 
– 10 punktów, 

 finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim 
– 10 punktów, 

 finalista konkursu  przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim  
– 8 punktów, 

 laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej, 
matematycznej i języka angielskiego) w kategorii drużynowej otrzymuje 
6 punktów. 

c) za uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem  
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 
podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz 
środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny), co 
najwyżej 6 punktów. 

 
Wykaz konkursów, o których mowa powyżej, zawiera załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/15 
Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. 
 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym 
wynosi 200. 
 
W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowanych  
w tym samym konkursie uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę. 
 
Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę 
punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz liczbę 
punktów za szczególne osiągnięcia kandydata do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.  
 
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. 
 
 
 
 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-10-2014&qplikid=1#P1A29
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KYTERIA USTAWOWE PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW W PRYPADKU 
RÓWNORZĘDNYCH WYNIKÓW 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w I etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria: 
1) wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność 
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne 
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą, 
2) kandydaci  mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia 
ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
   
POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE  
 
- W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej 
szkoły. 
- Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Uzasadnienie 
zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do 
przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
- Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznej szkoły 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia. 
 - Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 
administracyjnego. 
 
 
WAŻNE DATY 2015 
 

do 28 lutego 2015 r. Podanie przez dyrektora szkoły kryteriów rekrutacji. 

od 20 kwietnia 2015 r.  
do 25 czerwca 2015 r.  

do godz. 13.00 

Składanie  Wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły 
ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2015/2016 

od 26 czerwca 2015 r.  
do 30 czerwca 2015 r.  

do godz. 14.00 

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa  
i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (nie dotyczy 
kandydatów uczęszczających do publicznych gimnazjów  
z Tarnowa – ubiegających się o przyjęcie do szkół będących  
w systemie rekrutacji elektronicznej). 

3 lipca 2015 r. 
godz. 11.00 

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego:  
list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów 
do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 
2015/2016.  

do 7 lipca 2015 r.  
godz. 15.00  

Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole. 
Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 
oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego. 

8 lipca 2015 r.  
do godz. 10.00  

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do klasy 
pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2015/2016.  
Opublikowanie informacji o liczbie wolnych miejsc. 

od 9 lipca 2015 r.  
do 28 sierpnia 2015 r. 

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca. 

 


