
Zarządzenie nr  4  / 2013 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  

z dnia 28 stycznia 2013 roku  

w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, określenia 
terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, 
sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć 
edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć 
kandydatów na rok szkolny 2013/2014 w województwie świętokrzyskim.   
 
Działając na podstawie § 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 20 lutego 2004 r. 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 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:  

§ 1 
 
Terminarz rekrutacji do gimnazjów: 

 

1. 
Składanie podań przez absolwentów zamieszkałych poza 
obwodem. 

2 - 26 kwietnia 2013 r.           

2. 
Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły 
podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach 
sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów. 

28 czerwca – 5 lipca 2013 r. 

3. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjów. 10 lipca 2013 r. 

4. 
Dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy nie 
przystąpili do sprawdzianu w terminie 

26 – 29 sierpnia 2013 r. 

5. 
Ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do 
klas pierwszych gimnazjów. 

30 sierpnia 2013 r. 

    
§ 2 

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie 
programowej gimnazjum: licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły 
zawodowe. 
 
   

1. 
Składanie dokumentów i podań przez kandydatów do 
szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. 

13 maja – 25 czerwca 2013 r. 

2. 

Doręczanie przez kandydatów do wybranej szkoły 
kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii 
zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które 
ukończył kandydat. 

do 2 lipca 2013 r. do godz. 15.00 

3.  
Postępowania kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno - 
kwalifikacyjnych według przyjętych w szkołach 

do 4 lipca 2013 r. 



procedur. 

4. 
Ogłoszenie wstępnych list kandydatów 
zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych. 

4 lipca 2013 r. do godz. 1200 

5. 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole 
poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

od 4 lipca 2013 r. od godz. 1300 
do 8 lipca 2013 r. do godz. 1500 

Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły 
traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej  szkoły. 

6. 
Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych 
do poszczególnych szkół i podanie informacji 
o wolnych miejscach. 

9 lipca 2013 r. do godz.1200 

7. 

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Składanie 
przez kandydatów niezakwalifikowanych do żadnej 
ze szkół oryginału dokumentów (świadectwa i 
zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego) 
do szkół dysponujących wolnymi miejscami. 

do  11 lipca 2013 r. do godz. 12.00 

8. 
Ogłoszenie list uczniów przyjętych w wyniku 
rekrutacji uzupełniającej. 

12 lipca  2013 r. godz. 10.00 

9. 
Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji do szkół, 
które dysponują wolnymi miejscami.  

do 30 sierpnia 2013 r. 

§ 3 

Przekazywanie informacji o przebiegu rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych przez 
dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty w Kielcach.  

1. Terminarz przekazywania informacji do Kuratorium Oświaty w Kielcach o przebiegu 
rekrutacji  w województwie świętokrzyskim: 

• do 9 lipca 2013 r.  do godz. 1500 informacja o wynikach naboru w szkole wg. 
załącznika nr 2;   

• do 9 września 2013 r. do godz. 1000 informacja o wynikach naboru do szkoły 
na rok szkolny 2013/2014 wg. załącznika nr.3. 

2. Informacje z poszczególnych szkół o przebiegu rekrutacji należy przesyłać drogą 
elektroniczną w nieprzekraczalnych terminach do Kuratorium Oświaty w Kielcach.   

§ 4 

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji.  

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za 
oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć przedmiotów, a także za 
wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne 
osiągnięcia kandydatów - 200 pkt., w tym: 

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku 
nauki w gimnazjum - 100 pkt., 

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 
gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne 
osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt. 



2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 
egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 

1) języka polskiego, 
2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 
3) matematyki, 
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, 
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 
20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punkta 

3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego i trzech wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 76 punktów. 

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum   stosujemy 
następujące przeliczenia: 

1)  celujący - 19 punktów  (4 przedmioty x 19 pkt =76 pkt), 
2)  bardzo dobry - 15 punktów, 
3)  dobry - 10 punktów, 
4)  dostateczny - 5 punktów, 
5)  dopuszczający - 2 punkty; 

4.  Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 24 punkty: 

a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – maksymalnie 5 punktów; 
b. szczególne osiągnięcia  ucznia wymienione na świadectwie, w tym:   

1) potwierdzone osiągnięcia – co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy 
organizowanych przez kuratora oświaty, maksymalnie 7 punktów, w tym:  

- finaliści jednego konkursu przedmiotowego – 4 punkty, 
- finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych  - 7 punktów; 

2) laureaci konkursów tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, organizowanych 
przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół – maksymalnie 4 punkty  /zgodnie             
z wykazem konkursów zawartym w załączniku nr 4/ 
3) potwierdzone osiągnięcia sportowe - maksymalnie 3 punkty /zgodnie z wykazem dyscyplin 
zawartym w załączniku nr 1/: 
              - na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty, lub 
              - na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty; 
4) potwierdzone osiągnięcia artystyczne - maksymalnie 3 punkty, w tym: 
              - na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty, lub 
             - na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty 
5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu 
rozumianym jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej  w okresie półrocznym), 
udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna 
współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami 
charytatywnymi itp. – maksymalnie 2 punkty. 
 
5. 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. 2. 
 
6. Konkursami, o których mowa w ust. 4b pkt 1 oraz w ust. 5 są konkursy  przedmiotowe dla 
gimnazjalistów.    



Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty  w roku szkolnym 2012/2013:  

1) język polski 
2) język angielski 
3) język niemiecki 
4) język rosyjski 
5) historia 
6) matematyka 
7) fizyka  
8) biologia 
9) chemia 
10) geografia 
11) informatyka. 

7. 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 na świadectwie, 
o których mowa w ust. 3 i szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w ust. 4. Uzyskaną       
w ten sposób liczbę punktów należy pomnożyć przez 2. 

§ 5 

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla 
dorosłych: liceum ogólnokształcącego oraz szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych.  

1. Do 23 sierpnia 2013 r. składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkół 
ponadgimnazjalnych dla dorosłych i szkół policealnych. 

2. W dniu 27 i 28 sierpnia 2013 r. – egzaminy wstępne 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. 30 sierpnia 2013 r. godz. 1200 – ogłoszenie listy przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych 
dla dorosłych oraz szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych. 

§ 6 

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym zarządzeniem normowane są obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                     

 

                                                                                                                                 Świętokrzyski Kurator Oświaty 

                                                                                                                                             Małgorzata Muzoł 

      

 

 



 

Załącznik nr 1 

Lista dyscyplin sportu, w których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji 
do szkół ponadgimnazjalnych.  

Dyscypliny indywidualne Gry zespołowe 

1.    Akrobatyka sportowa 1. Baseball 

2.    Badminton 2. Hokej na lodzie 

3.   Biathlon 3. Hokej na trawie 

4.   Biathlon letni 4. Kajak polo 

5.   Bieg na orientację 5. Koszykówka 

6.   Biegi przełajowe 6. Piłka nożna 

7.   Boks 7. Piłka ręczna 

8.   Bowling sportowy 8. Piłka siatkowa 

9.   Brydż sportowy 9. Piłka siatkowa plażowa 

10. Gimnastyka artystyczna 10. Piłka wodna 

11. Gimnastyka sportowa 11.Rugby 

12. Jeździectwo 12. Unihokej 

13. Judo 13. Sporty wrotkarskie 

14. Kajakarstwo  

15. Karate tradycyjne  

16. Karate WKF  

17. Kolarstwo szosowe  

18. Kolarstwo torowe  

19. Kręglarstwo  

20. Lekkoatletyka  

21. Łucznictwo  

22. Łyżwiarstwo figurowe  

23. Łyżwiarstwo szybkie  

24. Łyżwiarstwo szybkie - short track  

25. Modelarstwo kosmiczne  

26. Modelarstwo lotnicze  

27. Narciarstwo alpejskie  

28. Narciarstwo klasyczne - biegi, skoki, 
kombinacja norweska 

 

29. Pięciobój nowoczesny  



30. Pływanie  

31. Pływanie synchroniczne  

32. Podnoszenie ciężarów  

33. Saneczkarstwo  

34. Skoki do wody  

35. Snowboard  

36. Sport kartingowy  

37. Strzelectwo sportowe  

38. Szachy  

39. Szermierka  

40. Taekwon-do ITF  

41. Taekwon-do WAF  

42. Taniec sportowy  

43. Tenis  

44. Tenis stołowy  

45. Triathlon  

46. Wioślarstwo  

47. Zapasy styl klasyczny  

48. Zapasy styl wolny  

49. Żeglarstwo  

50. Żeglarstwo lodowe  

51. Wspinaczka sportowa  

52. Golf  

53. Wyścigi psich zaprzęgów  

54. Bilard i wszystkie jego odmiany  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik nr 2  
 
Powiat: ....................................   miasto/ gmina .................................... 
 
Nazwa szkoły .............................................................................................................................. 
 
 
Typ szkoły  
  

Oddział / zawód 
 

(wszystkie w rekrutacji) 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
przyjętych 

Liczba wolnych 
miejsc 

     

     

 
 
 

              .......................................................... 
dyrektor szkoły 

 
 
typ szkoły  np.  liceum ogólnokształcące; technikum; 
oddział LO np. klasa menedżerska; klasa biologiczno-chemiczna  (nazwa klasy); 
zawód   np. technik ekonomista ;  technik pojazdów samochodowych; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

powiat:  

nazwa szkoły 

imię i nazwisko sprawozdawcy telefon 

Informacja o wykonaniu naboru na rok szkolny 2013/2014        [ stan: 1 września 2013] 
typ szkoły nazwa oddziału / zawód liczba uczniów liczba oddziałów 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

dyrektor szkoły 

Przykład: 

 LO klasa humanistyczna  62   2 

 LO klasa matematyczno-fizyczna  28  1  

 Technikum technik mechanik  45  1,5  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

Załącznik nr 4  
 

                       Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych, (punktowane są 
osiągnięcia kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim) 

 

1. Ogólnopolski Konkurs Tematyczny „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków     
w latach 1914-1989”. 

2. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – etap 
regionalny. 

3. Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II 
„Papież Słowianin”. 

4. Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”.  
5. Konkurs tematyczny „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. 
6. Konkurs „Przerwane więzi – wspólna sprawa”. 
7. Konkurs Biblijny. 
8. Konkurs Recytatorski poezji ks. Jana Twardowskiego. 
9. Ekologia, my i region, w którym żyjemy. 

 


