
KO.II-4262-1/09
Decyzja 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 26 stycznia  2009 roku

w sprawie zasad, trybu oraz terminów rekrutacji i składania dokumentów 
do publicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
 w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2009/2010

Na podstawie § 23 pkt 2, 3, 5  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, 
poz. 232) ustalam terminy rekrutacji i składania dokumentów oraz warunki naboru do 
publicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim 
na rok szkolny 2009/2010.

I. Terminy składania dokumentów do publicznych gimnazjów dla 
młodzieży.

§ 1

1. Od 23 marca do 30 kwietnia 2009 r. – składanie podań o przyjęcie do klas 
pierwszych gimnazjów.

2. Do 23 czerwca 2009 r. - doręczenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły 
podstawowej, zaświadczeń o wynikach sprawdzianu w szóstej klasie.

3. Do 26 czerwca 2009 r. – ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjów.
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II. Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na 
podbudowie gimnazjum.

§ 2

1. Kandydaci przy wyborze szkoły mogą równocześnie składać dokumenty do nie 
więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.

2. Kandydaci, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługują się kopiami 
świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które 
kandydat ukończył. 

3. Szkoła macierzysta nadaje kolejne numery kopiom świadectw ukończenia 
gimnazjum i zaświadczeniom. Na każdej stronie kopii należy umieścić  adnotację 
„Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły (okrągłą) 
oraz podpis i pieczęć imienną dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

4. Dla kandydatów do klas przygotowujących do Matury Międzynarodowej w terminie 
pomiędzy 1 czerwca a 10 czerwca 2009 r. przeprowadza się sprawdzian uzdolnień 
kierunkowych z języka angielskiego na warunkach ustalonych przez Radę 
Pedagogiczną.

5. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy 
kandydat spełnia wymagania stawiane przez komisje rekrutacyjne i wykazuje 
szczególne predyspozycje do kształcenia w klasie przygotowującej do Matury 
Międzynarodowej.

6. Wynik sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 i 5 jest wstępnym warunkiem rekrutacji 
uczniów do oddziału przygotowującego do Matury Międzynarodowej.

7. Kandydaci do szkół i klas sportowych powinni posiadać:
1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim 

wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub 
innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) zaliczenie prób sprawności fizycznej w terminie pomiędzy 1 czerwca a 10 
czerwca 2009 r. ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną 
lub trenera albo instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,

3) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
8. Przy przyjmowaniu kandydatów do szkół i klas sportowych uwzględnia się opinię 

trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego 
zaświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1.

9. W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w podległych szkołach 
jednostki samorządu terytorialnego mogą stosować elektroniczny system naboru 
respektujący zasady ustalone w niniejszej decyzji oraz wynikające 
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 
roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych 
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 
232). Warunkiem wprowadzenia elektronicznego systemu naboru jest 



3

przedstawienie do 27 lutego 2009 roku szczegółowych zasad rekrutacji oraz 
uzyskanie ich akceptacji przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

10. Zobowiązuje się organy prowadzące elektroniczny system naboru w szkołach 
ponadgimnazjalnych do przesyłania do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacji 
o rekrutacji według wzorów zamieszczonych w § 7 niniejszej decyzji.

§ 3

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów:

1. Od 4 maja do 16 czerwca 2009 r. – składanie dokumentów i podań o przyjęcie do 
szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.
Dyrektor szkoły przedłuża termin składania dokumentów o przyjęcie do szkoły, 
jeżeli w szkole zostały wolne miejsca.

2. Do 22 czerwca 2009 r. do godz. 1500 – doręczenie przez absolwentów gimnazjów do 
szkół  ponadgimnazjalnych dla młodzieży kopii świadectw ukończenia szkoły 
i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez 
dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.

3. 23 - 24 czerwca 2009 r. – postępowania kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-
kwalifikacyjnych według przyjętych w szkołach procedur.

4. 25 czerwca 2009 r. godz. 1200- ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży według załączonego wzoru. O kolejności na 
liście decyduje liczba uzyskanych punktów.

Lp. Imię i nazwisko Liczba uzyskanych punktów Uwagi

Na liście w pierwszej kolejności należy wpisać  kandydatów z uprawnieniami, 
tj. laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów  
przedmiotowych (bez podania uzyskanej liczby punktów, natomiast zaznaczamy np. 
„laureat konkursu” itp., dalej pozostałych w kolejności uzyskanych punktów.

5. Do 29 czerwca 2009 r. do godz. 1500 - kandydaci umieszczeni na listach przyjętych 
do publicznych szkół są zobowiązani  potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej 
szkole  doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu 
gimnazjalnego.
Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły przez 
kandydata traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do 
wybranej wcześniej szkoły. 

6. 30 czerwca 2009 r.- godz. 1200 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 
na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego, przedłożonych w szkole.
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7. Do 2 lipca 2009 r. do godz.1500 – kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranej 
szkoły, mogą ubiegać się o przyjęcie do innej szkoły, dysponującej wolnymi 
miejscami składając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku 
egzaminu gimnazjalnego. Oznacza to, że nie wolno w tych dniach tj. od 30 czerwca 
godz. 1200  do 2 lipca godz. 1500 przyjmować kopii tych dokumentów, gdyż kandydat 
stara się w tym terminie o przyjęcie do jednej szkoły.

8. 3 lipca 2009 r. – godz. 1200 - ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 
w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru.

9. Do 28 sierpnia 2009 r. – przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy 
z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego 
w dodatkowym terminie 3, 4 i 5 czerwca  2009 r. lub nie zostali przyjęci w terminie 
uzupełniającym do 3 lipca br.

§ 4

1. Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum:
1) egzamin gimnazjalny - maksymalnie 100 punktów (50 pkt za część 

humanistyczną i 50 pkt za część matematyczno-przyrodniczą)
2) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego,

matematyki, j. obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego przez 
szkołę zgodnego z dalszym kierunkiem kształcenia z grupy przedmiotów 
humanistycznych lub matematyczno- przyrodniczych – maksymalnie 76 
punktów.
Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum 
stosujemy następujące przeliczenia:

celujący - 19 punktów
bardzo dobry - 15 punktów
dobry - 10 punktów
dostateczny - 5 punktów
dopuszczający - 2 punkty

3) inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum –
maksymalnie 24 punkty:

a) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów
b) potwierdzone osiągnięcia – co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez 
kuratora oświaty:

- finaliści jednego konkursu przedmiotowego – 4 punkty
- finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych -7 punktów
c) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych co najmniej 
na szczeblu wojewódzkim organizowanych przez podmioty 
działające na terenie szkół - 4 punkty
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d) potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty /
zgodnie z wykazem dyscyplin zawartym w załączniku nr 1 /:

 - na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty
lub

 - co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty
e) potwierdzone osiągnięcia artystyczne - maksymalnie 3 punkty

 - na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty 
lub

- co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty

f) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza 
w formie wolontariatu rozumiany jako systematyczna, 
dobrowolna (co na jmnie j w okres ie pó ł rocznym) , 
udokumentowana działalność  wykonywana ochotniczo i bez 
wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, 
hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami 
charytatywnymi itp. – 2 punkty.

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 
konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program 
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 
z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej 
niezależnie od kryteriów, o których mowa ust. 1.

3. Konkursami, o których mowa w ust.1, pkt 3 lit. b oraz w ust. 2 są konkursy  
przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka 
niemieckiego, języka rosyjskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, 
historii, informatyki oraz konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1921-1945. Od Traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej”.

4. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów 
otrzymanych za oceny ze świadectwa o których mowa w ust. 1 pkt 2 i inne 
osiągnięcia ucznia wymienione w ust.1 pkt 3. Uzyskaną w ten sposób liczbę 
punktów należy pomnożyć przez 2.
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III. Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na 
podbudowie szkoły zasadniczej.

§ 5

1. Od 15 kwietnia do 15 maja 2009 r. – składanie dokumentów i podań o przyjęcie 
do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub technikum uzupełniającego dla 
młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
Dyrektor szkoły przedłuża termin składania podań, jeżeli liczba kandydatów 
jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

2. Do 19 czerwca 2009 r. - dostarczenie świadectw ukończenia szkoły przez 
absolwentów szkół zasadniczych ubiegających się o przyjęcie do uzupełniającego 
liceum ogólnokształcącego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży na 
podbudowie szkoły zasadniczej.

3. Od 22 do 26 czerwca 2009 r. – egzaminy pisemne lub rozmowy kwalifikacyjne 
do ww. szkół (jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza). 
Szczegółowe terminy i godziny przeprowadzania egzaminów lub rozmów 
kwalifikacyjnych określi szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

4. 29 czerwca 2009 r. godz. 1200 – ogłoszenie list przyjętych do uzupełniającego 
liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego dla młodzieży na 
podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

IV. Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych 
oraz szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych.

§ 6

1. Od 22 czerwca do 21 sierpnia 2009 r. składanie dokumentów i podań o przyjęcie 
do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych i szkół policealnych.
Dyrektor szkoły przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, 
jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi 
dysponuje szkoła.

2. 25 i 26 sierpnia 2009 r. – egzaminy wstępne (pisemny z dwóch przedmiotów) lub 
rozmowy kwalifikacyjne do szkół policealnych, ponadgimnazjalnych ( jeżeli 
szkolna komisja taki egzamin lub rozmowę przeprowadza). Szczegółowe godziny 
przeprowadzania egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych określi szkolna 
komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

3. 28 sierpnia 2009 r. – godz. 1200 – ogłoszenie listy przyjętych do szkół 
ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkół policealnych dla młodzieży 
i dorosłych.
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V. Terminy przekazywania informacji o przebiegu rekrutacji w szkołach 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

§ 7

1. Do 25 czerwca 2009 r. do godz. 1300 o liczbie kandydatów, liczbie wolnych miejsc 
według wzoru:

Lp. Nazwa i 
typ szkoły

Zawód/ profil 
kształcenia/
przedmioty 

planowane do 
realizacji 

w zakresie 
rozszerzonym 

Liczba 
utworzonych 

oddziałów

Liczba 
kandydatów 

Liczba wolnych 
miejsc

Limit punktów 
od którego 

przyjmowani są 
kandydaci

2.  Do 30 czerwca 2009 r. do godz. 1300 o liczbie kandydatów przyjętych do szkół 
ponadgimnazjalnych na podstawie oryginału świadectwa i oryginału 
zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego i liczbie wolnych miejsc 
według wzoru:

Lp. Nazwa i typ 
szkoły

Zawód/ profil 
kształcenia/
przedmioty 

planowane do 
realizacji 

w zakresie 
rozszerzonym 

Liczba 
utworzonych 

oddziałów

Liczba 
przyjętych

Liczba wolnych 
miejsc

Limit punktów 
od którego 

przyjmowani są 
kandydaci

3. Do 3 lipca 2009 r. do godz. 1400 o wynikach rekrutacji uzupełniającej według 
wzoru:

Lp. Nazwa i typ 
szkoły

Zawód/ profil 
kształcenia/
przedmioty 

planowane do 
realizacji 

w zakresie 
rozszerzonym 

Liczba 
utworzonych 

oddziałów

Liczba 
przyjętych

Liczba wolnych 
miejsc

Limit punktów 
od którego 

przyjmowani są 
kandydaci



8

4. Powyższe informacje dotyczące szkół ponadgimnazjalnych należy przesyłać 
drogą elektroniczną bezpośrednio do wizytatorów nadzorujących szkoły lub 
pocztą na adres: 

- Kuratorium Oświaty w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3

5. Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne w siedzibie 
Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej Kuratorium:

www.kuratorium.kielce.pl

VI. Uwagi końcowe.

§ 8

Zobowiązuję dyrektorów szkół do:

1) przestrzegania zasad ochrony tajemnicy służbowej związanej 
z przygotowaniem tematów egzaminacyjnych,

2) umieszczenia w miejscu widocznym dla rodziców i kandydatów wyciągu ze 
statutu szkoły dotyczącego przyjętych zasad i kryteriów rekrutacji,

3) zorganizowania w szkołach, którymi kierują, punktów informacyjnych 
o posiadanych wolnych miejscach,

4) ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty i organami prowadzącymi 
w zakresie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz 
udzielania informacji kandydatom i ich rodzicom.

Upoważniam dyrektorów szkół do podejmowania, w uzasadnionych 
przypadkach, decyzji o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych po zakończeniu pracy komisji rekrutacyjnej w danej 
szkole, tj. po 31 sierpnia 2009 roku.

§ 9

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszą decyzją normowane są obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego.

§ 10

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 

    Małgorzata Muzoł 

http://www.kuratorium.kielce.pl
http://www.kuratorium.kielce.pl

