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SZKOLNY  REGULAMIN  REKRUTACJI 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków 

w Nowym Sączu  

  rok szkolny 2022/2023 

 

Regulamin opracowany na podstawie: 

Zarządzenia nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także 

terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,  

klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 

ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia  

i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 

2022/2023.  

 

§ 1. 

1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół  

Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu 

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, 

wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 

3. Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego. 

 

§ 2. 

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru 

elektronicznego firmy VULCAN: „vEdukacja Nabór szkoły  ponadpodstawowe” 

www.malopolska.edu.com.pl/kandydat. Wydrukowany Wniosek do szkoły ponadpodstawowej, 

kandydat składa w szkole pierwszego wyboru, w sekretariacie szkoły: poniedziałek – piątek  

w godzinach 8.00-15.00 
2. Kandydaci do klas pierwszych mogą dokonywać wyboru spośród wszystkich oddziałów  

i ubiegać się o przyjęcie do wybranych oddziałów zgodnie z listą preferencji. 

 

§ 3. 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 jest przeprowadzana do klas pierwszych: 

 

Technikum Nr 2  
I To - technik organizacji turystyki - przedmioty rozszerzone: geografia – 34 miejsca. 

I Tt - technik turystyki na obszarach wiejskich - przedmioty rozszerzone: geografia – 34 

miejsca. 

 

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 

IAi - oddział integracyjny - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. angielski, 

geografia, wiedza o społeczeństwie - 5 miejsc  

IA - oddział ogólnodostępny  - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. angielski, 

geografia, wiedza o społeczeństwie - 15 miejsc  

IB - oddział przygotowania wojskowego (OPW) - przedmioty realizowane w zakresie      

rozszerzonym:  j. angielski, matematyka, informatyka - 30 miejsc 

IC - oddział przygotowania wojskowego (OPW) - przedmioty realizowane w zakresie      

rozszerzonym:  j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie - 30 miejsc 

ID - oddział przygotowania wojskowego (OPW) - przedmioty realizowane w zakresie      

rozszerzonym:  j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie - 30 miejsc 

IE - oddział mundurowy - straż graniczna - przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym: j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie - 34 miejsc 

IF - oddział mundurowy - bezpieczeństwo publiczne -  przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym: j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie - 34 miejsca 

http://www.malopolska.edu.com.pl/kandydat
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IG - oddział ogólnodostępny – ratownictwo medyczne - przedmioty realizowane w zakresie 

rozszerzonym: j.polski, j.angielski, biologia - 34 miejsca 

IH – oddział ogólnodostępny - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j.polski, 

j.angielski, wiedza o społeczeństwie - 34 miejsca 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr2 

 

IJ - oddział wielozawodowy: sprzedawca, ślusarz, pracownik pomocniczy ślusarza - 34 miejsca 

 

§ 4. 

1. Zasada przeliczania punktów: 

1) przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje ilość uzyskanych punktów: 

a) wynik przedstawiony w procentach z egzaminu ósmoklasisty: 

 z języka polskiego i matematyki (mnoży się przez 0,35),   

 z języka obcego nowożytnego (mnoży się przez 0,3). 
b) suma punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących 

przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, geografia 

 celujący  – 18 punktów; 

 bardzo dobry  – 17 punktów; 

 dobry   – 14 punktów; 

 dostateczny –   8 punktów; 

 dopuszczający –  2 punkty; 

 za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów; 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się  

10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

3 punkty;  

5) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
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b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;  

6) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 2–5, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,  

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, 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.  

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, 

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się  

3 punkty. 

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza 

się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowe, przy czym za uzyskane z: 

1) egzamin ósmoklasisty: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym – przyznaje się po 35 punktów; 

 bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów; 

 dobrym – przyznaje się po 25 punktów;  

 dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów;  

 dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;  

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

   celującym – przyznaje się 30 punktów;  

   bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów; 

   dobrym – przyznaje się 20 punktów;  

   dostatecznym – przyznaje się 10 punktów; 

   dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów; 

3) suma punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących 

przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski, geografia: 

 celujący   – 18 punktów; 

 bardzo dobry   – 17 punktów; 

 dobry    – 14 punktów; 

 dostateczny  –  8 punktów; 

 dopuszczający  –  2 punkty. 

 

§ 5. 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów  
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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. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie  

z jednakową wartością kryteria: wielodzietność, niepełnosprawność kandydata, rodziców, 

opiekuna, rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata, piecza zastępcza. 

 

§ 6. 

1. Do klasy IB, IC, ID - Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW), prowadzonej przez 

Ministra Obrony Narodowej, przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) ukończyli szkołę podstawową 

2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zał. Nr 1); 

3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy OPW (zał. nr 2); 

4) uzyskali pozytywne (minimum 4 pkt.) wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych 

na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż 

liczba wolnych miejsc w szkole albo oddziale, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa  

w pkt. 1 ppkt 4). 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

odpowiednio następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego  

i matematyki oraz z języka angielskiego i geografii; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę: 

wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  objęcie kandydata pieczą zastępczą 

 

§ 7. 

1. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas ogólnodostępnych, mundurowych, technikum  

i branżowych 

1) Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna 

wraz z dokumentami potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów 
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(oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie wydane ze względu na 

niepełnosprawność kandydata, oświadczenie dotyczące niepełnosprawności członków rodziny 

kandydata, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, dokument poświadczający 

objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

 od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez 

kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje; 

 do 12 lipca 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do  

klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności; 

 do 18 lipca 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do  

klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

ustalonych  przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych  

w oświadczeniach; 

 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

 od 16 maja do 21 lipca 2022 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 

kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły 

ponadpodstawowej prowadzącej kształcenia zawodowe/kształcenie w zawodzie; 

 do 25 lipca 2022 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do 

której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: 

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły; 

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;  

(o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe  

W przypadku braku możliwości przedłożenia w szkole, do której kandydat został 

zakwalifikowany – odpowiednio zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,  rodzic informuje o tym 

dyrektora szkoły w terminie do 22 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do  

12 sierpnia 2022r. w postępowaniu uzupełniającym. Informacja powinna zawierać przyczynę 

niedotrzymania terminu. Składa się ją w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Rodzic kandydata składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o którym mowa powyżej, 

dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. 

Niezłożenie w terminie odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne  

z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, 

do którego uczeń został przyjęty. 

 26 lipca 2022 r. do godz.12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;  
2) terminy w postępowaniu uzupełniającym 

 od 27 lipca do 3 sierpnia 2022 r. – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna 

wraz z dokumentami potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów 

(oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie wydane ze względu na 

niepełnosprawność kandydata, oświadczenie dotyczące niepełnosprawności członków rodziny 

kandydata, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, dokument poświadczający 

objęcie dziecka pieczą zastępczą. 
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 do 3 sierpnia 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do  

klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności; 

 do 8 sierpnia 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do  

klasy I szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

ustalonych  przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych  

w oświadczeniach; 

 9 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

 od 3 sierpnia do 11 sierpnia 2022 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 

kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I szkoły 

ponadpodstawowej prowadzącej kształcenia zawodowe/kształcenie w zawodzie; 

 do 17 sierpnia 2022 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do 

której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: 

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły; 

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;  

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

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe  

 18 sierpnia 2022 r. do godz.12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;  

 

2. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas IB, IC, ID – Oddział Przygotowania 

Wojskowego 

1) Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 od 16 maja do 30 maja 2022 r. – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wraz z 

dokumentami potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów 

(oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, oświadczenie dotyczące 

niepełnosprawności członków rodziny kandydata, oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą; 

 8 czerwca 2022 r. godz. 8.00 – przeprowadzenie przez komisję prób sprawności fizycznej (zał.1);  

 27 czerwca 2022 r. godz. 8.00, II termin - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla 

kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności  

w pierwszym terminie (zał.1); 

 10 czerwca 2022 r.,  godz. 12.00 - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej; 

 28 czerwca 2022 r. godz. 12.00,  II termin - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej; 

 od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie  

o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez 

kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje;  

 do 12 lipca 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności; 

 do 18 lipca 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta 

(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach; 
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 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

 do 25 lipca 2022 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której 

kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: 

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły; 

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;  

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

 26 lipca 2022 r. do godz.12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;  

 

2) Terminy w postępowaniu uzupełniającym: 

 od 27 lipca do 28 lipca 2022 r. – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna 

wraz z dokumentami potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów 

(oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, oświadczenie dotyczące 

niepełnosprawności członków rodziny kandydata, oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

 1 sierpnia 2022 r. godz. 8.00 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej; 

 2 sierpnia 2022 r., godz.12.00 - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej; 

 do 3 sierpnia 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności; 

 do 8 sierpnia 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych  

w oświadczeniach; 

 9 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

 do 17 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły 

ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: 

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły; 

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;  

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

 18 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;  

 

§ 8. 

1. Procedura odwoławcza 

1) Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 do 29 lipca 2022 r. - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia; 

 do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - 
sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia; 

 do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia - wniesienie do dyrektora 

szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; 

 do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły - dyrektor szkoły rozpatruje 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; 

2) Terminy w postępowaniu uzupełniającym: 

 do 22 sierpnia 2022 r. - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia; 
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 do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia - 
sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia; 

 do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia - wniesienie do dyrektora 

szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; 

 do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły - dyrektor szkoły rozpatruje 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej; 

 

§ 9. 

1. Zasady przyjmowania do szkół w Polsce cudzoziemców określają przepisy ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz rozporządzenie MEN  

z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz 

osób będącymi obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących  

w systemie oświaty innych państw (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 1283) §2, §4, § 1. 

2. Wymienieni w ust.1 kandydaci, nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. 
 

§ 10. 

1. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową w latach wcześniejszych i podlegają 

obowiązkowi nauki, mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszym 

regulaminie – rekrutacja elektroniczna. 

2. Kandydaci ze szkół podstawowych, nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji, 

wprowadzają informacje do Centralnej Bazy Danych www.malopolska.edu.com.pl/kandydat 

indywidualnie lub w sekretariacie  szkoły. Obowiązuje procedura rekrutacji ujęta w niniejszym 

regulaminie.  

 

§ 11. 

1. Do wniosku o przyjęcie do szkoły dołącza się: 

1) oświadczenie o wielodzietności kandydata; 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność; 

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz   

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

z jego rodzicem; 

4) dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą; 

5) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

6) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 

7) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponad wojewódzkim; 

8) dotyczy branżowej szkoły I stopnia - umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego 

lub zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu; 

9) dotyczy branżowej szkoły I stopnia, technikum - zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy  

o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie 

10) dotyczy klas OPW - pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy OPW  

11) dotyczy klas OPW - orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki 

w szkole  wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  

 

§ 12. 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty:  

1) wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

 na adres skrzynki pocztowej sekretariat@zsnr2ns.edu.pl  w formie skanu. Wniosek uznaje się za 

przyjęty,  po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę 

pierwszego wyboru na adres zwrotny e-mail. 

 w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym. 

http://www.malopolska.edu.com.pl/kandydat
mailto:sekretariat@zsnr2ns.edu.pl
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2) wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół 

zgodnie z przepisami § 11a, § 11b ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

 i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zm.). 

 

Komunikaty Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie w sprawie zawodów sportowych, 

osiągnięć, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz 

uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 

2022/2023  -  https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/ 

 

Nowy Sącz, 7 marzec 2022 r. 

https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-w-sprawie-zawodow-sportowych-organizowanych-w-latach-2017-2018-2020-2021-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej-oraz-uwzgledniane-w-postepowaniu-re/
https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-w-sprawie-zawodow-sportowych-organizowanych-w-latach-2017-2018-2020-2021-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej-oraz-uwzgledniane-w-postepowaniu-re/
https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-w-sprawie-zawodow-sportowych-organizowanych-w-latach-2017-2018-2020-2021-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej-oraz-uwzgledniane-w-postepowaniu-re/
https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-w-sprawie-zawodow-sportowych-organizowanych-w-latach-2017-2018-2020-2021-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej-oraz-uwzgledniane-w-postepowaniu-re/

