
Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 8/2021

Dyrektora  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Pawła II w Krynicy - Zdroju

z dnia  01 marca 2021 r.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju
na rok szkolny 2021/22

                                                     
                                                            
                                                            

§1
Podstawa prawna

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe tekst jednolity  Dz.U.z 2019 r.
poz.1148 ze zm.-dalej ustawa  Prawo Oświatowe – rozdział 6,

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów Dz. U . z 2019 r. poz. 1737,

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szcze-
gólnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sys-
temu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19(Dz. U.  poz. 493 ze zm.),

3. Ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz.
1287,

4. Zarządzenia nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2020 r. w
sprawie  terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania
uzupełniającego,

§2
Warunki rekrutacji

1. Do liceum ogólnokształcącego, technikum, przyjmowani są absolwenci szkół
             podstawowych.

2. ZSP w Krynicy-Zdroju prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie rekrutacji
elektronicznej.

3. Kandydat  składa  wniosek  do  naszego  liceum,  technikum  jeśli  jest  to  szkoła  jego
pierwszego wyboru,  po  założeniu  swego konta w systemie i  wybraniu preferencji
szkół i oddziałów.

4. Rekrutację do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana przez
Dyrektora Szkoły.

5. Od  decyzji  Szkolnej  Komisji  Rekrutacyjnej  przysługuje  uzasadnione  odwołanie  do
dyrektora szkoły.



6. W  postępowaniu  rekrutacyjnym  obowiązuje  przestrzeganie  zasady  poufności
(zgodnie  z  ustawą z  dnia  14 grudnia 1982 r.  o  ochronie  tajemnicy państwowej  i
służbowej z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r.o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

7. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół
            będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadza do Centralnej Bazy Danych

           szkoła pierwszego wyboru.
8. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji

            ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają

           szkoły pierwszego wyboru.
9. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły

pierwszego wyboru

§3
Typy szkół

1. W roku szkolnym 2020/2021 prowadzony jest nabór do:

Liceum Ogólnokształcące (czteroletnie) :

Liceum rozszerzenie Liczba uczniów
Liceum 
matematyczno -
geograficzne

matematyka
geografia
język angielski

30

Liceum 
medyczno - ratownicze

biologia
chemia
język angielski

30

Liceum psychologiczne język polski
biologia
język angielski

30

         Technikum (pięcioletnie) w zawodach:

Technikum rozszerzenie Liczba uczniów
Technik  żywienia i usług 
gastronomicznych

język angielski 30

Technik hotelarstwa język angielski 30
Technik budownictwa matematyka 30
Technik ekonomista matematyka 30
Technik informatyk matematyka 30
Technik logistyk matematyka 30



§4
Kryteria rekrutacji

1. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

a) wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  oceny  z:  języka  polskiego,
matematyki,     języka  obcego   i  jednego   wskazanego  dla  danego  kierunku
kształcenia według skali:

 celujący – 18 pkt
 bardzo dobry- 17 pkt
 dobry – 14 pkt
 dostateczny – 8 pkt
 dopuszczający – 2 pkt 

b) wyniki egzaminu ósmoklasisty –  maksymalnie 100 punktów,

c) ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów

d) aktywność społeczna – 3 punkty

e) szczególne  osiągnięcia  udokumentowane  na  świadectwie  (maksymalnie  18
punktów):

 punkty  za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

o tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
o tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
o tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;
 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
o tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
o tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,
o tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty;
 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:
o dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów,
o dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 

7 punktów,
o dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 

5 punktów,
o tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
o tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
o tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty;
 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:



o dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,

o dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 
punktów,

o dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 
punktów,

o tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,

o tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

o tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

 uzyskanie  wysokiego  miejsca  w  zawodach  wiedzy  innych  niż  wymienione  wyżej,
artystycznych  lub  sportowych,  organizowanych  przez  kuratora  oświaty  lub  inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

o międzynarodowym - 4 punkty,
o krajowym - 3 punkty,
o wojewódzkim - 2 punkty,
o powiatowym - 1 punkt.

2. W ZSP w Krynicy-Zdroju przy rekrutacji do danego typu szkoły i kierunku kształcenia
bierze się pod uwagę oceny z przedmiotów:

Liceum Przedmioty rekrutacyjne
Liceum matematyczno -geograficzne język polski,

matematyka,
język angielski,
geografia

Liceum medyczno - ratownicze język polski,
matematyka,
język angielski,
biologia

Liceum psychologiczne język polski,
matematyka,
język angielski,
biologia

Technikum Przedmioty rekrutacyjne
Technik  żywienia i usług gastronomicznych język polski,

matematyka,
język angielski,
geografia

Technik hotelarstwa język polski,
matematyka,
język angielski,
geografia



Technik budownictwa język polski,
matematyka,
język angielski,
informatyka

Technik ekonomista język polski,
matematyka,
język angielski,
informatyka

Technik informatyk język polski,
matematyka,
język angielski,
informatyka

Technik logistyk język polski,
matematyka,
język angielski,
informatyka

3. Zasady przeliczania wyników egzaminu ósmoklasisty

a) Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z :
 języka polskiego – mnoży się przez 0,35
 matematyki - mnoży się przez 0,35
 języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,30

b) Kandydatom do szkół ponadpodstawowych,  zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty,
liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
zgodnie z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 z języka polskiego i matematyki:
a)  za ocenę celującą - po 35 punktów
b) za ocenę bardzo dobrą - po 30 punktów
c) za ocenę dobrą - po 25 punktów
d) za ocenę dostateczną - po 15 punktów
e) za ocenę dopuszczającą - po 10 punktów;
 z języka obcego nowożytnego:
a) za ocenę celującą - 30 punktów
b) za ocenę bardzo dobrą - 25 punktów
c) za ocenę dobrą - 20 punktów
d) za ocenę dostateczną - 10 punktów
e) za ocenę dopuszczającą - 5 punktów.

4. Do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością
punktów.

5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów
pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci posiadający:

 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie



równoważne  wg  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721, z późn.  zm.),

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
 opinię  wydaną  przez  publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną,  w  tym

publiczną poradnię  specjalistyczną,  w sprawie  pierwszeństwa w przyjęciu  ucznia  z
problemami zdrowotnymi

                                                                       §5
Wymagane dokumenty

1. Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły:

a) wniosek  o  przyjęcie  do  szkoły  (wydrukowany  z  Systemu)  potwierdzony  podpisem
kandydata oraz rodzica lub prawnego opiekuna

b) oryginał  lub  kserokopia  (potwierdzona  przez  dyrektora  szkoły)  świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej oraz  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły

c) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata dodatkowych kryteriow
(oryginały lub poświadczone kopie).

2. Dokumenty wymagane od kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły:

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,

b) karta zdrowia,
c) 2 fotografie
d) oświadczenie kandydata – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i

wizerunku  przez  ZSP  im.  Jana  Pawła  II  w  Krynicy-Zdroju  w  celach  związanych  z
organizacją i funkcjonowaniem szkoły. 

e) w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
(technikum)  zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do  kształcenia  w
określonym zawodzie.

f) orzeczenia  poradni  psychologiczno  pedagogicznej  w  przypadku  kandydatów  z
wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami

                                                                   

§6
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:



17.05.2021 – 21.06. 2021 –  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
(do wniosku kandydat  dołącza wymagane dokumenty  potwierdzające  sieroctwo,  samotne
wychowywanie, wielodzietność, problemy zdrowotne, orzeczenie lub opinie poradni)

Kandydaci  mogą  składać  dokumenty  w Sekretariacie  Zespołu  Szkół  Ponadpodstawowych  
w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00.

25.06.2021  –  14.07.  2021 –  uzupełnienie  wniosku  o przyjęcie  do szkoły  o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci  dostarczają  potwierdzone  kopie  lub  oryginały  świadectwa  ukończenia  szkoły
podstawowej,  zaświadczenia  o wyniku  egzaminu  ósmoklasisty,  a także  ewentualne
zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych.

Dokumenty  dostarczyć  można  do Sekretariatu  Zespołu  Szkół  Ponadpodstawowych  w dni
powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00.

22.07.2021     r.   –  Podanie  do publicznej  wiadomości  przez komisję  rekrutacyjną  listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Wynik rekrutacji można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym https://malopolska.edu.com.pl
oraz na listach wywieszonych na tablicy ogłoszeń na parterze w ZSP.

23.07. 2021     r. – 30.07.2021     r.   – Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat
został zakwalifikowany.

W celu  potwierdzenia  woli  podjęcia  nauki  w Zespole  Szkół  Ponadpodstawowych  im. Jana
Pawła II w Krynicy – Zdroju należy dostarczyć:

a) oryginał  świadectwa  ukończenia  szkoły  podstawowej  (o ile  nie został  wcześniej
złożony)

b) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie został wcześniej
złożony)

c) oryginały  zaświadczeń  o uzyskaniu  tytułu  laureata  lub  finalisty  konkursów
przedmiotowych (o ile nie zostały wcześniej złożone).

d) w przypadku  kandydata  do technikum  –  zaświadczenie  lekarskie  zawierające
orzeczenie  o braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do podjęcia  praktycznej  nauki
zawodu

Dodatkowo kandydat składa:
a) dwie fotografie ( opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia)
b) kwestionariusz osobowy 
c) podanie do szkoły 
d) karta informacyjna ( wydana przez szkołę podstawową)

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata
lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły (telefonicznie: 18 4715443 lub e-
mailem:  sekretariat@krynica.szkola.pl)  w terminie  do 20 sierpnia  2021 r.  do godz. 15.00.
Należy  wskazać  przyczynę  niedotrzymania  pierwotnego terminu.  Wówczas  zaświadczenie
lub  orzeczenie  składa  się  dyrektorowi  szkoły  nie później  niż  do 24 września  2021 r.  

mailto:sekretariat@krynica.szkola.pl
https://malopolska.edu.com.pl./


Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r.  zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne
z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

02.08.2021     r.   –  Podanie  do publicznej  wiadomości  przez komisję  rekrutacyjną  listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wynik rekrutacji można sprawdzić w systemie rekrutacyjnym https://malopolska.edu.com.pl
oraz na listach  wywieszonych  na tablicy  ogłoszeń  na parterze  w Zespole  Szkół
Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju.

§7

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy
prawa oświatowego.

https://malopolska.edu.com.pl./

