
 
 

1 

 

Zarządzenie Nr 4/2014 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

z dnia 13 lutego 2014 r. 

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

na rok szkolny 2014/2015 

 
Na podstawie art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2014r. poz. 7) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

gimnazjum, w  tym terminy składania dokumentów (art. 9 ust.2,3 ustawy zmieniającej): 

 

1. do 30 kwietnia 2014 r. 
Składanie podań przez uczniów klas szóstych szkół 
podstawowych, zamieszkałych poza obwodem 
gimnazjum. 

2. do 30 maja 2014 r. 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych dla kandydatów do oddziałów 

dwujęzycznych na warunkach ustalonych przez radę 

pedagogiczną / prób sprawności fizycznej dla 

kandydatów do szkół i oddziałów sportowych 

ustalonych przez komisje rekrutacyjne lub trenera albo 

instruktora, a w przypadku szkół mistrzostwa 

sportowego zatwierdzonych przez polskie związki 

sportowe współpracujące ze szkołą (art. 12 ust. 2 

ustawy zmieniającej). 

3. 
do 2 lipca 2014 r.  

do godz. 14.00 

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu 

oraz innych wymaganych dokumentów. 

4. 
do 4 lipca 2014 r.  

do godz. 12.00 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do 
gimnazjum. 

 

2. Jeżeli dane publiczne gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor publicznego gimnazjum w uzgodnieniu 

z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wyznacza termin przeprowadzenia 

postępowania uzupełniającego.  

 

§ 2. 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznej 

szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły  

zawodowej), w  tym terminy składania dokumentów (art. 10 ust.1 ustawy zmieniającej): 
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1.  
1. 

od 14 do 28 maja 2014 r. 
Składanie przez kandydatów wniosków do wybranych 
szkół ponadgimnazjalnych. 

2. do 18 czerwca 2014 r. 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych dla kandydatów do oddziałów 

dwujęzycznych na warunkach ustalonych przez radę 

pedagogiczną / prób sprawności fizycznej dla 

kandydatów do szkół i oddziałów sportowych 

ustalonych przez komisje rekrutacyjne lub trenera albo 

instruktora, a w przypadku szkół mistrzostwa 

sportowego zatwierdzonych przez polskie związki 

sportowe współpracujące ze szkołą (art. 12 ust. 2 

ustawy zmieniającej). 

 

 

3. 
od 27 czerwca do 1 lipca 2014r. 

do godz. 15.00 

Składanie dokumentów do nie więcej niż trzech szkół 

(chyba, że organ prowadzący dopuści możliwość 

składania wniosku do więcej niż trzech wybranych 

szkół):  

- oryginały lub kopie świadectwa ukończenia 

gimnazjum, 

- oryginały lub kopie zaświadczenia 

o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, 

- inne dokumenty wskazane przez organ 

prowadzący.  

4.  od 2 lipca do 3 lipca 2014r.  

Komisje rekrutacyjne prowadzą postępowanie 

rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę 

5. 
4 lipca 2014r.  

do godz. 9.00 

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  zawierające imiona i nazwiska 

kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły. 

6. 
od 4 lipca do 7 lipca 2014 r. 

do godz. 15.00 

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie 

potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz 

oryginały dokumentów. 

7. 
8 lipca 2014 r.  
do godz. 10.00 

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

do danej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację 

o liczbie wolnych miejsc. 

 

2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła 

ponadgimnazjalna nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza 

postępowanie uzupełniające (art. 20zd ustawy zmieniającej). 

3. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2014r. 
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4. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziałów klasy 

pierwszej trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży rozpoczynającej zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze w pierwszym powszednim dniu lutego w roku szkolnym 

2014/2015:   

1.  
1. 

od 12 do 14 stycznia 2015r. 

Składanie przez kandydatów wniosków oraz 
świadectwa ukończenia gimnazjum, 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach  
egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego 
o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym 
zawodzie. 

2. do 23 stycznia 2015 r. 

Komisje rekrutacyjne przeprowadzają postępowanie 

rekrutacyjne i podają do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 

danej szkoły.  

 

§ 3. Ustala się sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech 
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu gimnazjalnego,  
a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata ( art. 10 ust. 9 ustawy 
zmieniającej):  

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może 

otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 

2. Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – maksymalnie 
100 punktów możliwych do uzyskania  
1) Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu należy przeliczyć na 

punkty przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5)  
2) Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych. 

 
3. Punktów za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia -  

maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania. 
 

1) Za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 80 punktów 
możliwych do uzyskania: 

a) celujący   20 punktów, 
b) bardzo dobry  16 punktów, 
c) dobry   12 punktów, 
d) dostateczny     8 punktów. 

2) Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 punktów, 
3) Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum 

kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 14 punktów, w tym za: 
a) uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 

5 punktów, 
b) uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty -  8 punktów, 
c) uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim 

tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co 
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół 
– do 3 punktów, 

 I miejsce (tytuł laureata) - 3 punkty, 

 II miejsce (tytuł finalisty) - 2 punkty, 

 III miejsce (wyróżnienie) - 1 punkt. 
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4) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - do 3 punktów. 

§ 4. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych do 28 lutego 2014 r. podadzą kandydatom do 

wiadomości warunki i kryteria rekrutacji do szkoły ustalone na podstawie art. 10 i art. 11 

ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw  (Dz. U. z 2014r. poz. 7). 

§ 5. Wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez 

kuratora oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum z określeniem miejsc uznanych 

za wysokie w tych zawodach, stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. (art. 20m ustawy zmieniającej).  

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 

w Rzeszowie 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Podkarpacki Kurator Oświaty 
 
 
            Jacek Wojtas 

 

 

 

 

http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/zarzadzenie_nr_4_2014_zalacznik_1.pdf
http://www.ko.rzeszow.pl/zalaczniki/dokumenty/zarzadzenie_nr_4_2014_zalacznik_2.pdf

