
 

SZKOLNY  REGULAMIN  REKRUTACJI DO  KLAS  PIERWSZYCH   

V Liceum Ogólnokształcącego 

Technikum nr 1 

Branżowej Szkoły I Stopnia 
w Nowym Sączu 

na rok szkolny 2023/2024 

 

Podstawa prawna: 

- Ustawa 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, 
 

 

- Rozporządzenie 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, 
 
 
 

 

- Zarządzenia nr 5/23 Małopolskiego  Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania 

dokumentów do klas I publicznych szkół  ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej 

szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe na terenie województwa 

małopolskiego na rok szkolny 2023/2024. 

 

§ 1  

1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych V Liceum 

Ogólnokształcącego, Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia. 

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

wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do szkoły 

w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. KANDYDACI, których stan zdrowia uniemożliwia kształcenie w danym kierunku 

kształcenia lub posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 

przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nie są przyjmowani  do w/w 

szkół. 
 

 

§ 2 
 

1.    Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się w systemie   

elektronicznym. 

    

2.    Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają 

możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji. 

 

3.    Terminarz rekrutacji: 

  a)  od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00  - kandydaci do szkoły rejestrują się 

w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie: malopolska.edu.com.pl/kandydat oraz 

dostarczają wydrukowany wniosek  

     – tylko do szkoły pierwszego wyboru. 

     Wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego.  

     Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może złożyć za pomocą jednej z niżej 

wymienionych form: 

     - osobiście w sekretariacie (pn. – pt. w godzinach 7.00 – 15.00), 

 - w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego 

profilem   zaufanym. 

b)  od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

i o kserokopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie potwierdzone przez 



 

dyrektora szkoły) oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. 

  

c) do 10 lipca 2023 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.  

 

d) do 17 lipca 2023 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. 

 

e)  19 lipca 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych, 

U w a g a: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty: 

- 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 stronie internetowej szkoły 

– www.zsnr1.pl 

       

f)  od 15 maja do 21 lipca 2023 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie, 

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

ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie, 

            

g)  od 19 lipca do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki 

w danej szkole przez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

 

h)  27 lipca 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, 

 

 

Procedura odwoławcza 

- rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły    

- do 1 sierpnia 2023 r. 
 

- sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – w terminie 

3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

 

- rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 
 

- rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – 

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 3 

 

Wymagane dokumenty: 

• Podanie o przyjęcie do szkoły  wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacji oraz 

podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata,  składane tylko w szkole 

pierwszego wyboru, 

 

• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

 

• Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

 

• Kwestionariusz osobowy - druk do pobrania ze strony internetowej szkoły  -  www.zsnr1.pl 

• Karta informacyjna wydana przez szkołę podstawową, 

 

• Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów /dotyczy uczniów, którzy 

uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych/, 

 

• 2 fotografie /opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia), 

 

• Opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej/dotyczy uczniów, którzy 

posiadają taką opinię lub orzeczenie/, 
 

 

• Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

   
 

§ 4 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:  

- z przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty zawartych w zaświadczeniu 

maksymalnie  

100 punktów, przy czym: 

a) wynik przedstawiony w procentach z: 

- języka polskiego 

- matematyki 

         mnoży się przez 0,35 

b) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego  –  

                                                                                                                      mnoży się przez 0,3 

 

- z przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej maksymalnie 72 punkty, za oceny wyrażone w stopniu: 

- celującym  - przyznaje się po 18 punktów, 

- bardzo dobrym  - przyznaje się po 17 punktów, 

- dobrym   - przyznaje się po 14 punktów, 

- dostatecznym  - przyznaje się po   8 punktów, 

- dopuszczającym - przyznaje się po   2 punkty. 
 



 

c) za świadectwo ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem –  przyznaje się 7 punktów. 

 

d) z przeliczenia na punkty szczególnych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 18 punktów. 
 

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

        w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty. 
 

   2.  Aby za osiągnięcie kandydat mógł otrzymać punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo 

        ukończenia szkoły podstawowej. 
 

        SUMA punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200 punktów. 
 

3. Szczegółowe kryteria przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć absolwentów szkół   

podstawowych są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 

 

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

się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego 

przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

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 
 
 

 

b) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, 

oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym  - przyznaje się po 30 punktów, 

- bardzo dobrym  - przyznaje się po 25 punktów,  

- dobrym   - przyznaje się po 20 punktów, 

- dostatecznym  - przyznaje się po 10 punktów, 

- dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów. 

 

5.  Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej 

kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeśli posiadają 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a w przypadku kandydatów do szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe – oprócz świadectwa szkoły podstawowej, 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych. 

 

§ 5 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo 

mają: 
 

1. Kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów: 



 

a) wielodzietność rodziny  – oświadczenie, 

b) niepełnosprawność kandydata – orzeczenie, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców    -  orzeczenie 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata   - orzeczenia, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata -  orzeczenie, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- oświadczenie/ prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, 

g) objęcie kandydata pieczęcią zastępczą  – dokument. 

 

 

§ 6 
 

Przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, których oceny zostaną przeliczone do 

poszczególnych kierunków  na punkty, to:  

     - język polski 

 - matematyka 

 - język obcy 

 - oraz trzeci przedmiot brany pod uwagę w danym oddziale 

 

Typ szkoły 
Zawód/Rozszerzen

ie 

Nauczane 

języki obce 

Punkty 

przyznawane z 

przedmiotów 

Liczba  

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

4 – letnie 

V Liceum 

Ogólnokształcące  

Klasa językowa 

Język niemiecki 

Język angielski 

geografia 

Język 

angielski 

Język 

niemiecki 

Język polski 

Matematyka  

Język angielski 

geografia 

1 33 

 Klasa prawna 

Język polski 

Historia 

Wiedza o 

społeczeństwie 

Język 

angielski 

Język 

francuski 

Język polski 

Matematyka  

Język angielski 

historia 

1 33 

 Klasa 

politechniczna 
Matematyka 

geografia 

Język angielski 

Język 

angielski 

Język 

niemiecki 

Język polski 

Matematyka  

Język angielski 

geografia 

1 33 

 Klasa medyczna 

Biologia 

chemia 

Język 

angielski 

Język 

niemiecki 

Język polski 

Matematyka  

Język angielski 

biologia 

1 33 

 Klasa 

psychologiczna 

Biologia 

Matematyka 

Język angielski 

Język 

angielski 

Język 

francuski 

Język polski 

Matematyka  

Język angielski 

biologia 

 

1 33 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Typ szkoły 
Zawód/Rozszerzen

ie 

Nauczane 

języki obce 

Punkty 

przyznawane z 

przedmiotów 

Liczba  

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

5 – letnie 

Technikum nr 1   

Technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych 

z elementami 

dietetyki 

Biologia 

Język  

angielski 

Język 

niemiecki 

Język polski 

Matematyka  

Język angielski 

Biologia 

 

1 32 

 Technik żywienia 

i usług 

gastronomicznych 

z elementami 

cateringu 

Język angielski 

Język 

angielski 

Język 

niemiecki 

Język polski 

Matematyka  

Język angielski 

Biologia 

0,5 16 

 Technik usług 

kelnerskich z 

elementami 

barmaństwa i 

baristy 

Język angielski 

Język 

angielski 

Język 

francuski 

Język polski 

Matematyka  

Język angielski 

Biologia 
0,5 16 

 Technik 

technologii 

żywienia 

specjalność 

cukiernik 

Język angielski 

Język 

angielski 

Język 

niemiecki 

Język polski 

Matematyka  

Język angielski 

Biologia 

 

1 32 

 Technik 

hotelarstwa 

geografia 

Język 

angielski 

Język 

rosyjski 

Język polski 

Matematyka  

Język angielski 

Geografia 

 

1 32 

 

Typ szkoły 
Zawód/Rozszerz

enie 

Nauczane 

języki obce 

Punkty 

przyznawane z 

przedmiotów 

Liczba  

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

3 – letnie 

Branżowa Szkołą I 

Stopnia 

Klasa 

wielozawodowa  

Kucharz 

Piekarz 

Cukiernik 

kelner 

Język angielski Język polski 

Matematyka  

Język angielski 

Biologia 

 

1 32 

 

U W A G A:  

W klasach pierwszych nie ustala się minimum punktowego.  

O kolejności kandydatów na liście przyjętych decyduje liczba uzyskanych punktów o których 

mowa w § 4. 

 

 

Nowy Sącz, dnia 18.04.2023 


