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       REKRUTACJA 2018/19 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 

ponadgimnazjalnej dla młodzieży na podbudowie 

programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów 

wynosi  

200 

 



REKRUTACJA 

 

Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki 

egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu     

o szczegółowych wynikach egzaminu – 100 punktów. 



REKRUTACJA 

 

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. 

 



REKRUTACJA 

 

Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny        

z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych  

– 80 punktów. 



REKRUTACJA 

 

 celujący    –18  punktów  

(4 zajęcia edukacyjne 18 pkt. = 72 punkty)  

 bardzo dobry  –  17 punktów 

 dobry             – 14 punktów 

 dostateczny    –  8 punktów 

 dopuszczający       –   2 punkty. 

 



REKRUTACJA 

 

liczba punktów możliwych do uzyskania za szczególne 

osiągnięcia ucznia  

– 28 punktów, przy czym: 

 za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem            

         -   7 pkt. 

 za szczególne osiągnięcia  - 18 pkt. 

 aktywność  społeczną        -   3 pkt. 

 

 

 



REKRUTACJA  

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ1) z dnia 16 marca 2017 r.                     

w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego   

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 



        

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, w tym laureaci konkursu 

z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych są 

przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności, 

 (do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 

dołączają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata 

lub finalisty). 
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ZARZĄDZENIE NR 2/18 

MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

 z dnia 25 stycznia 2018 r.  

 

 
 

REKRUTACJA 



        

Terminy przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania 

dokumentów do klas pierwszych 

publicznych szkół: trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, czteroletniego 

technikum i branżowej szkoły I stopnia na 

terenie województwa małopolskiego na 

rok szkolny 2018/2019. 

 

 

 

  

REKRUTACJA 



        

 

1. Od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r.             

 /Od 11 do 18 lipca  rekrutacja uzupełniająca/ 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz                 

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 

 

 
 

REKRUTACJA -terminy 



        

  

2. Od 23 kwietnia do 18 maja 2018 r.               

/11 lipca 2018 r. rekrutacja uzupełniająca/ 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, w której 

przeprowadza się:   

  sprawdzian kompetencji językowych                        

w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 

dwujęzycznej, szkoły z oddziałami dwujęzycznymi 

lub z oddziałami międzynarodowymi, 

 
 

REKRUTACJA -terminy 



        

 

 sprawdzian uzdolnień kierunkowych, 

  próby sprawności fizycznej w postępowaniu 

rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa 

sportowego. 

 
 

REKRUTACJA -terminy 



        

 

3.Od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018 r.                 

/od 11 do 27 lipca  rekrutacja uzupełniająca / 

 

 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 o systemie oświaty.  

REKRUTACJA -terminy 



        

 

4. Od 22 do 25 maja 2018 r. 

/od12 do 27 lipca  rekrutacja uzupełniająca / 

 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu 

kompetencji językowych.  

REKRUTACJA -terminy 



        

 

5. 5 czerwca 2018 r. do godz. 12:00           

/18 lipca do godz.12:00   rekrutacja uzupełniająca/ 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 

prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji 

językowych.  

REKRUTACJA -terminy 



        

 

6. Od 22 do 26 czerwca 2018 r. 

   /nie dotyczy/ 

 

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły                  

o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

REKRUTACJA -terminy 



        

 

7. 29 czerwca 2018 r. godz. 12.00 

/30 lipca 2018 r. godz.12:00  rekrutacja 

uzupełniająca / 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych        

i kandydatów niezakwalifikowanych.  

REKRUTACJA -terminy 



        

 

8. Do 3 lipca 2018 r.   

/do 13 sierpnia 2018 r.  rekrutacja uzupełniająca / 

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania 

lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez 

niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe. 

REKRUTACJA -terminy 



        

 

9. Do 9 lipca 2018 r.  

 /do 21 sierpnia 2018 r.  rekrutacja uzupełniająca / 

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole 

poprzez dostarczenie:  

  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, 

REKRUTACJA -terminy 



        

 

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone 

(por. punkt 6 – uzupełnienie wniosku),  

  zaświadczenia lekarskiego. 

REKRUTACJA -terminy 



        

 

10. Do 10 lipca 2018 r.  

 /do 22 sierpnia 2018 r. rekrutacja uzupełniająca / 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy 

kandydatów nieprzyjętych.  

REKRUTACJA -terminy 



        

 

11. Do 11 lipca 2018 r.  

 /do 23 sierpnia 2018 r. rekrutacja  uzupełniająca / 

 

 Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkole . 

REKRUTACJA -terminy 



REKRUTACJA ELEKTRONICZNA 

    

www. e-omikron.pl 

 

 

Terminy przeprowadzania postepowania 
rekrutacyjnego 

 

https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action
https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action
https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action
zal-1_rekrutacja_2018_strona-ko.pdf
zal-1_rekrutacja_2018_strona-ko.pdf


REKRUTACJA ELEKTRONICZNA 

Informacje z rekrutacji w  roku  szkolnym           

-2017/18  

 

   Informator o ofercie. 

 

  Jak wypełnić elektronicznie wniosek. 

 

  Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej. 

informator_o_ofercie_-_jak_wyszukiwac_szkoly_ (1).pdf
informator_o_ofercie_-_jak_wyszukiwac_szkoly_ (1).pdf
informator_o_ofercie_-_jak_wyszukiwac_szkoly_ (1).pdf
informator_o_ofercie_-_jak_wyszukiwac_szkoly_ (1).pdf
jak_wypelnic_elektroniczny_wniosek_ (3).pdf
jak_wypelnic_elektroniczny_wniosek_ (3).pdf
wniosek_o_przyjecie_do_klasy_pierwszej_szkoly_ponadgimnazjalnej.pdf
wniosek_o_przyjecie_do_klasy_pierwszej_szkoly_ponadgimnazjalnej.pdf


Przydatne adresy 

Informacje o rekrutacji  : 

 

www.kuratorium.krakow.pl 

www.e- omikron.pl 
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