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REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW,  

ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM, 

DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W NOWYM SĄCZU 

 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
  

 

opracowany na podstawie: 

o Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.). 

o Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943, ze zm.). 

o Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na 

lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 

absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r., poz. 586). 

o Zarządzenia Nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r.  

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół 

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej 

szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok 

szkolny 2019/2020. 
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§ 1  

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do branżowej szkoły I stopnia  

i Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 w Nowym Sączu. 

 

§ 2  

W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzona będzie rekrutacja uczniów do klas 

pierwszych  branżowej szkoły I stopnia w zawodzie: 

 0.5 oddziału elektromechanik – z językiem angielskim 

 0.5 oddziału elektryk – z językiem angielskim 

 0.5 oddziału elektronik – z językiem angielskim 

 0.5 oddziału fryzjer – z językiem angielskim 

 

§ 3  

W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzona będzie rekrutacja uczniów do klas 

pierwszych  Technikum nr 4 w zawodzie: 

 1 oddział technik transportu kolejowego – z językiem angielskim i językiem 

niemieckim 

 1 oddział technik usług fryzjerskich – z językiem angielskim i językiem niemieckim 

 1 oddział technik elektronik – z językiem angielskim i językiem niemieckim 

 2 oddziały technik informatyk – z językiem angielskim i językiem niemieckim 

 

§ 4  

1. Szkoła prowadzi nabór w systemie rekrutacji elektronicznej. 

2. Kandydaci wprowadzają elektronicznie swoje dane do systemu rekrutacji i składają  

w wybranej szkole wydrukowane z systemu wnioski. 

3. Wnioski o przyjęcie do szkoły powinny być podpisane przez kandydata i jego rodziców 

(prawnych opiekunów).  

4. Do wniosku kandydaci załączają w terminach określonych w § 12 niniejszego regulaminu 

następujące dokumenty:  

a) Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.  

b) Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

c) Dwie fotografie – dane osobowe na odwrocie.  

d) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  

w danym zawodzie. 

 

§ 5  

1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna 

powołana przez Dyrektora Szkoły. 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę 

przyjętych do szkoły w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
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§ 6  

1. O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych, 

jako:  

a) Przeliczenie wyniku egzaminu gimnazjalnego. 

b) Suma punktów z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum. 

c) Inne osiągnięcia ucznia opisane w § 7. 

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów do klas 

pierwszych wynosi 200.  

3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w wyniku egzaminu gimnazjalnego 

wynosi 100. 

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, przedstawiony w 

procentach wynik z: 

 języka polskiego 

 historii i wiedzy o społeczeństwie 

 matematyki 

 przedmiotów przyrodniczych 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

mnoży się przez 0,2. 

4. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z ocen na świadectwie wynosi 72. 

Na punkty przeliczane są oceny z następujących przedmiotów: 

 

Klasa kształcąca w zawodzie Punktowane przedmioty 

Elektromechanik 
język polski, matematyka, język obcy 
nowożytny, technika 

Elektryk 
język polski, matematyka, język obcy 
nowożytny, technika 

Elektronik 
język polski, matematyka, język obcy 
nowożytny, technika 

Fryzjer 
język polski, matematyka, język obcy 
nowożytny, technika 

technik transportu kolejowego 
język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny, geografia 

technik elektronik 
język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny, informatyka 

technik informatyk 
język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny, informatyka 

technik usług fryzjerskich 
język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny, technika 

 

Uwaga – w przypadku dwóch języków obcych na świadectwie ukończenia gimnazjum do 

punktacji brana będzie wyższa ocena jednego z języków. 
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Przeliczanie ocen:  

a) Celujący – 18 pkt 

b) Bardzo dobry – 17 pkt 

c) Dobry – 14 pkt 

d) Dostateczny – 8 pkt 

e) Dopuszczający – 2 pkt  

 

§ 7  

Inne osiągnięcia ucznia: 

1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt. 

2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów. 

b) Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów. 

c) Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów. 

3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów. 

b) Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interpersonalnego –  

7 punktów. 

c) Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interpersonalnego –  

5 punktów. 

d) Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punków. 

e) Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów. 

f) Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty. 

4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim: 

a) Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów. 

b) Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty. 

c) Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty. 

5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim: 

a) Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  

10 punktów. 

b) Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów. 
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6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim: 

a) Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  

7 punktów. 

b) Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  

5 punktów. 

c) Tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.  

d) Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty. 

7. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-6, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) Międzynarodowym – 4 punkty. 

b) Krajowym – 3 punkty. 

c) Wojewódzkim – 2 punkty. 

d) Powiatowym – 1 punkt.   

8. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi  

18 punktów. 

9. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty. 

 

§ 8  

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przyjmuje się 

najwyższy wynik, jaki można uzyskać ze zwolnionej części. Sposób przeliczania uzyskanych 

wyników procentowych na punkty określa § 6 punkt 3. 

 

§ 9  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo mają: 

1. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

2. Kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów:  

a) wielodzietność rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata; 
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c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

3. Kandydaci, którzy mają najwyższą ocenę z zachowania. 

 

§ 10  

Przyjęcia uczniów odbywać się będą wg listy rankingowej uzyskanych punktów, do zapełnienia 

32 miejsc w oddziale. 

W szkole branżowej limit miejsc na kierunek wynosi 15. 

 

§ 11  

1. Minimalna ilość punktów konieczna do zakwalifikowania się na listę to: 70 pkt.  

2. W przypadku rekrutacji uzupełniającej próg punktowy może zostać obniżony. 

 
§ 12  

Terminy kwalifikowania i informowania kandydatów o wynikach rekrutacji są następujące: 

1. Od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019r. do godz. 15.00 – 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 2019r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego. 

3. Od 25 do 27 czerwca 2019r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do szkoły. 

4. 28 czerwca 2019r. godz. 12.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do 

publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

5. Od 28 czerwca do 3 lipca 2019r. do godz. 15.00 – wydanie przez szkołę skierowania na 

badania lekarskie kandydatowi. 

6. Do 9 lipca 2019r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata 

pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

7. 10 lipca 2019r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

8. Od 11 lipca 2019r. do 22 sierpnia 2019r. – postępowanie uzupełniające. 
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§ 13  

Procedura odwoławcza: 

1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do danej klasy. 

2. W terminie 7 dni od podania list – kandydat/rodzic może złożyć wniosek do komisji  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

3. W terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem – komisja sporządza uzasadnienie. 

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia – kandydat/rodzic może wnieść do 

dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji. 

5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor rozpatruje odwołanie. 

6. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 


