
 
KO.II-421-1/08 

Decyzja  

!wi"tokrzyskiego Kuratora O#wiaty  

z dnia 8 lutego 2008 r. 
 

w sprawie zasad, trybu oraz terminów rekrutacji i sk$adania dokumentów 

do publicznych gimnazjów oraz szkó$ ponadgimnazjalnych w 

województwie #wi"tokrzyskim na rok szkolny 2008/2009 
 

Na podstawie § 23 pkt 2, 3, 5  rozporz!dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkó" 
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkó" do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, 

poz. 232) ustalam terminy rekrutacji i sk"adania dokumentów oraz warunki naboru do 

publicznych gimnazjów oraz szkó" ponadgimnazjalnych w województwie #wi$tokrzyskim 

na rok szkolny 2008/2009. 

 

I. Terminy sk$adania dokumentów do publicznych gimnazjów dla 

m$odzie%y. 
§ 1 

 

1. Od 26 marca do 30 kwietnia 2008r – sk"adanie poda% o przyj$cie do klas 

pierwszych gimnazjów. 

2. Do 24 czerwca 2008r - dor$czenie orygina"ów #wiadectw uko%czenia szko"y 

podstawowej, za#wiadcze% o wynikach sprawdzianu w szóstej klasie. 

3. Do 27 czerwca 2008r. – og"oszenie list uczniów przyj$tych do gimnazjów. 

 

II. Rekrutacja do publicznych szkó$ ponadgimnazjalnych dla m$odzie%y na 

podbudowie gimnazjum. 
 

§ 2 

 

1. Kandydaci przy wyborze szko$y mog& równocze#nie sk$ada' dokumenty do nie 

wi"cej ni% trzech szkó$ ponadgimnazjalnych. 

2. Kandydaci, sk"adaj!c dokumenty do wybranej szko"y, pos"uguj! si$ kopiami 

#wiadectwa uko%czenia gimnazjum i za#wiadczenia o szczegó"owych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, po#wiadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które 

kandydat uko%czy".  
3. Szko"a macierzysta nadaje kolejne numery kopiom #wiadectw uko%czenia 

gimnazjum i za#wiadczeniom. Na ka&dej stronie kopii nale&y umie#ci' adnotacj$ 
„Stwierdzam zgodno#' z orygina$em”, dat", piecz"' urz"dow& szko$y (okr&g$&) 
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oraz podpis i piecz$' imienn! dyrektora szko"y lub upowa&nionej przez niego 

osoby. 

4. Dla kandydatów do klas przygotowuj!cych do Matury Mi$dzynarodowej w terminie 

pomi$dzy 2 czerwca a 12 czerwca przeprowadza si$ sprawdzian uzdolnie% 
kierunkowych z j$zyka angielskiego na warunkach ustalonych przez Rady 

Pedagogiczne. 

5. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego sprawdzianu uzdolnie% 
kierunkowych nie s! wliczane do punktów rekrutacyjnych, a okre#laj! jedynie, czy 

kandydat spe"nia wymagania stawiane przez komisje rekrutacyjne i wykazuje 

szczególne predyspozycje do kszta"cenia w klasie przygotowuj!cej do Matury 

Mi$dzynarodowej. 

6. Wynik sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 i 5 jest wst$pnym warunkiem 

rekrutacji uczniów do oddzia"u przygotowuj!cego do Matury Mi$dzynarodowej. 

7. W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w podleg$ych szko$ach 

jednostki samorz&du terytorialnego mog& stosowa' elektroniczny system 

naboru respektuj&cy zasady ustalone w niniejszej decyzji oraz wynikaj&ce 

z rozporz&dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 

roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkó$ 
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkó$ do innych (Dz. U. z 

2004r. Nr 26, poz. 232). Warunkiem wprowadzenia elektronicznego systemu 

naboru jest przedstawienie do 29 lutego 2008 roku szczegó$owych zasad 

rekrutacji oraz uzyskanie ich akceptacji przez !wi"tokrzyskiego Kuratora 

O#wiaty. 

8. Zobowi!zuje si$ organy prowadz!ce elektroniczny system naboru w szko"ach 

ponadgimnazjalnych do przesy"ania do Kuratorium O#wiaty w Kielcach informacji 

o rekrutacji wed"ug wzorów zamieszczonych w § 7 niniejszej decyzji. 

 

§ 3 

 

Terminarz rekrutacji i sk$adania dokumentów: 

1. Od 5 maja do 17 czerwca 2008 r. – sk"adanie dokumentów i poda% o przyj$cie do 

szkó" ponadgimnazjalnych dla m"odzie&y. 

Dyrektor szko$y przed$u%a termin sk$adania dokumentów o przyj"cie do 

szko$y, je%eli w szkole zosta$y wolne miejsca. 

2. Do 23 czerwca 2008 r. do godz. 15
00 

– dor$czenie przez absolwentów gimnazjów 

do szkó"  ponadgimnazjalnych dla m"odzie&y kopii #wiadectw uko%czenia szko"y i 

za#wiadcze% o wynikach egzaminu gimnazjalnego, po#wiadczonych przez dyrektora 

gimnazjum, które uko%czy" kandydat. 

3. 24-25 czerwca 2008 r. – post$powania kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-

kwalifikacyjnych wed"ug przyj$tych w szko"ach procedur. 

4. 26 czerwca 2008 r. godz. 12
00

- og"oszenie list kandydatów przyj$tych do szkó"  
ponadgimnazjalnych dla m"odzie&y wed"ug za"!czonego wzoru. O kolejno#ci na 

li#cie decyduje liczba uzyskanych punktów. 
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Lp. Imi" i nazwisko Liczba uzyskanych punktów Uwagi 

    

 

Na li#cie w pierwszej kolejno#ci nale&y wpisa' 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 pozosta"ych w kolejno#ci uzyskanych punktów. 

5. Do 30 czerwca 2008r. do godz. 15
00

 - kandydaci umieszczeni na listach przyj$tych 

do publicznych szkó" s! zobowi!zani  potwierdzi' wol$ podj$cia nauki w danej 

szkole  dor$czaj!c orygina" #wiadectwa i orygina" za#wiadczenia o wyniku 

egzaminu gimnazjalnego. 

Niedor"czenie orygina$u #wiadectwa i za#wiadczenia do wybranej szko$y przez 

kandydata traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania si" o przyj"cie do 

wybranej wcze#niej szko$y.  

6. 1 lipca 2008r.- godz. 12
00

 - og"oszenie listy kandydatów przyj$tych do szko"y na  

podstawie orygina$ów #wiadectw i orygina$ów za#wiadcze( o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, przed$o%onych w szkole. 

7. Do 3 lipca 2008r. do godz.15
00

 – kandydaci, którzy nie zostali przyj$ci do wybranej 

szko"y, mog! ubiega' si$ o przyj$cie do innej szko"y, dysponuj!cej wolnymi 

miejscami sk"adaj!c orygina$ #wiadectwa i orygina$ za#wiadczenia o wyniku 

egzaminu gimnazjalnego. Oznacza to, &e nie wolno w tych dniach tj. od 1 lipca 

godz.12
00

  do 3 lipca godz. 15
00

 przyjmowa' kopii tych dokumentów, gdy& 
kandydat stara si$ w tym terminie o przyj$cie do jednej szko"y. 

8. 4 lipca 2008 r. – godz. 12
00

 - og"oszenie wyników rekrutacji uzupe"niaj!cej  

w szko"ach, które w pierwszym terminie nie dokona"y pe"nego naboru. 

9. Do 29 sierpnia 2008r. – przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla uczniów, 

którzy z przyczyn losowych b!d( zdrowotnych przyst!pili do egzaminu 

gimnazjalnego w dodatkowym terminie 3 i 4 czerwca  2008 r. lub nie zostali 

przyj$ci w terminie uzupe"niaj!cym do 4 lipca br. 

 
§ 4 

 
1. Przyjmuje si$ nast$puj!cy sposób punktacji przy rekrutacji do publicznych szkó" 

ponadgimnazjalnych dla m"odzie&y na podbudowie gimnazjum: 

1) egzamin gimnazjalny - maksymalnie 100 punktów (50 pkt za cz$#'  
humanistyczn! i 50 pkt za cz$#' matematyczno-przyrodnicz!) 

2) oceny ze #wiadectwa uko%czenia szko"y gimnazjalnej z j. polskiego, 

matematyki, j. obcego nowo&ytnego oraz jednego przedmiotu wybranego 

przez  

szko"$ zgodnego z dalszym kierunkiem kszta"cenia z grupy przedmiotów  

humanistycznych lub matematyczno- przyrodniczych – maksymalnie 80  

punktów. 
Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na #wiadectwie uko%czenia 

gimnazjum stosujemy nast$puj!ce przeliczenia: 
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celuj&cy - 20 punktów 

bardzo dobry - 15 punktów 

dobry - 10 punktów 

dostateczny - 5 punktów 

dopuszczaj&cy - 2 punkty 

 
3) inne osi!gni$cia ucznia wymienione na #wiadectwie uko%czenia gimnazjum – 

maksymalnie 20 punktów: 

a) #wiadectwo uko%czenia gimnazjum z wyró&nieniem - 5 

punktów 

b) potwierdzone osi!gni$cia – co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych przez 

kuratora o#wiaty: 

- finali#ci jednego konkursu przedmiotowego – 4 punkty 

- finali#ci dwóch lub wi$cej konkursów przedmiotowych - 7 

punktów 

c) potwierdzone osi!gni$cia sportowe - maksymalnie 3 punkty 
/zgodnie z wykazem dyscyplin zawartym w za"!czniku nr 1 /: 

 - na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty 

lub 

 - co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty 

d) potwierdzone osi!gni$cia artystyczne - maksymalnie 3 punkty 

 - na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty  

lub 

- co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty 

 

e) osi!gni$cia w aktywno#ci na rzecz innych ludzi, zw"aszcza 

w formie wolontariatu rozumiany jako systematyczna, 

dobrowolna (co najmniej w okresie pó"rocznym), 

udokumentowana dzia"alno#' wykonywana ochotniczo i bez 

wynagrodzenia, np. aktywna wspó"praca z domem dziecka, 

hospicjum, schroniskiem dla zwierz!t, organizacjami 

charytatywnymi itp. – 2 punkty. 

 
2. Laureaci  i finali#ci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 

konkursów o zasi$gu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program 

obejmuje w ca"o#ci lub poszerza tre#ci podstawy programowej co najmniej  

z jednego przedmiotu, przyjmowani s! do wybranej szko"y ponadgimnazjalnej 

niezale&nie od kryteriów, o których mowa ust. 1. 

3. Konkursami, o których mowa w ust.1, pkt 3 lit. b oraz w ust. 2 s! konkursy  

przedmiotowe dla gimnazjalistów z: j$zyka polskiego, j$zyka angielskiego, 

j$zyka niemieckiego, j$zyka rosyjskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, 

geografii, historii, informatyki. 

4. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez 

Dyrektora Okr$gowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyj$ciu do szkó" 
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ponadgimnazjalnych dla m"odzie&y bierze si$ pod uwag$ tylko liczb$ punktów 

otrzymanych za oceny ze #wiadectwa o których mowa w ust. 1 pkt 2 i inne 

osi!gni$cia ucznia wymienione w ust.1 pkt 3. Uzyskan! w ten sposób liczb$ 
punktów nale&y pomno&y' przez 2. 

 

 

III. Rekrutacja do publicznych szkó$ ponadgimnazjalnych dla m$odzie%y 

na podbudowie szko$y zasadniczej. 
 

§ 5 

 

1. Od 14 kwietnia do 16 maja 2008r. – sk"adanie dokumentów i poda% o przyj$cie 

do uzupe"niaj!cego liceum ogólnokszta"c!cego lub technikum uzupe"niaj!cego 

dla m"odzie&y na podbudowie zasadniczej szko"y zawodowej. 

Dyrektor szko$y przed$u%a termin sk$adania poda(, je%eli liczba 

kandydatów jest mniejsza ni% liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje 

szko$a. 

2. Do 20 czerwca 2008r. - dostarczenie #wiadectw uko%czenia szko"y przez 

absolwentów szkó" zasadniczych ubiegaj!cych si$ o przyj$cie do 

uzupe"niaj!cego liceum ogólnokszta"c!cego lub technikum uzupe"niaj!cego dla 

m"odzie&y na podbudowie szko"y zasadniczej. 

3. 24 i 25 czerwca 2008r. – egzaminy pisemne lub rozmowy kwalifikacyjne do 

ww. szkó" (je&eli szko"a taki egzamin lub rozmow$ przeprowadza). Szczegó"owe 

godziny przeprowadzania egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych okre#li 
szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna. 

4. 26 czerwca 2008r. godz. 12
00

 – og"oszenie list przyj$tych do uzupe"niaj!cego 

liceum ogólnokszta"c!cego i technikum uzupe"niaj!cego dla m"odzie&y na 

podbudowie zasadniczej szko"y zawodowej. 

 

 

IV. Rekrutacja do publicznych szkó$ ponadgimnazjalnych dla doros$ych 

oraz szkó$ policealnych dla m$odzie%y i doros$ych. 
 

§ 6 

 

1. Od 23 czerwca do 22 sierpnia 2008r. sk"adanie dokumentów i poda% o 

przyj$cie do szkó" ponadgimnazjalnych dla doros"ych i szkó" policealnych. 

Dyrektor szko$y przed$u%a termin sk$adania poda( o przyj"cie do szko$y, 

je%eli liczba kandydatów jest mniejsza ni% liczba wolnych miejsc, którymi 

dysponuje szko$a. 

2. 26 i 27 sierpnia 2008 r. – egzaminy wst$pne (pisemny z dwóch przedmiotów) 

lub rozmowy kwalifikacyjne do szkó" policealnych, ponadgimnazjalnych ( je&eli 

szkolna komisja taki egzamin lub rozmow$ przeprowadza). Szczegó"owe 
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godziny przeprowadzania egzaminów lub rozmów kwalifikacyjnych okre#li 
szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna. 

3. 29 sierpnia 2008 r. – godz.12
00

 – og"oszenie listy przyj$tych do szkó" 
ponadgimnazjalnych dla doros"ych oraz szkó" policealnych dla m"odzie&y  

i doros"ych. 

 

V. Terminy przekazywania informacji o przebiegu rekrutacji w szko$ach 

ponadgimnazjalnych dla m$odzie%y. 

 

 

§ 7 

 

1. Do 26 czerwca 2008r. do godz. 13
00

 o liczbie kandydatów, liczbie wolnych 

miejsc wed"ug wzoru: 

 
Lp. Nazwa i typ 

szko"y 

Profil 

kszta"cenia/ 

zawód 

Liczba 

utworzonych 

oddzia"ów 

Liczba 

kandydatów  

Liczba wolnych 

miejsc 

Minimalna 

liczba punktów 

od której 

przyjmowani s! 
kandydaci 

       

 

2.  Do 1 lipca 2008r. do godz. 13
00

 o liczbie kandydatów przyj$tych do szkó" 
ponadgimnazjalnych na podstawie orygina"u #wiadectwa i orygina"u 

za#wiadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego i liczbie wolnych miejsc 

wed"ug wzoru: 

 
Lp. Nazwa i typ 

szko"y 

Profil 

kszta"cenia/ 

zawód 

Liczba 

utworzonych 

oddzia"ów 

Liczba 

przyj$tych 

Liczba wolnych 

miejsc 

Limit punktów 

od którego 

przyjmowani s! 
kandydaci 

       

 

3. Do 4 lipca 2008r. do godz. 14
00

 o wynikach rekrutacji uzupe"niaj!cej wed"ug 

wzoru: 

 
Lp. Nazwa i typ 

szko"y 

Profil 

kszta"cenia/ 

zawód 

Liczba 

utworzonych 

oddzia"ów 

Liczba 

przyj$tych 

Liczba wolnych 

miejsc 

Limit punktów 

od którego 

przyjmowani s! 
kandydaci 

       

 

4. Powy&sze informacje dotycz!ce szkó" ponadgimnazjalnych nale&y przesy"a' 
drog! elektroniczn! bezpo#rednio do wizytatorów nadzoruj!cych szko"y lub poczt! 
na adres:  

- Kuratorium O#wiaty w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 
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5. Informacje o wolnych miejscach w szko"ach b$d! dost$pne w siedzibie 

Kuratorium O#wiaty w Kielcach oraz zostan! zamieszczone na stronie internetowej 

Kuratorium: www.kuratorium.kielce.pl 

 

VI. Uwagi ko(cowe. 

 

§ 8 

 

Zobowi&zuj" dyrektorów szkó$ do: 

 

1) przestrzegania zasad ochrony tajemnicy s"u&bowej zwi!zanej 

z przygotowaniem tematów egzaminacyjnych, 

2) umieszczenia w miejscu widocznym dla rodziców i kandydatów wyci!gu 

ze statutu szko"y dotycz!cego przyj$tych zasad i kryteriów rekrutacji, 

3) zorganizowania w szko"ach, którymi kieruj!, punktów informacyjnych  

o posiadanych wolnych miejscach, 

4) #cis"ej wspó"pracy z Kuratorium O#wiaty i organami prowadz!cymi  

w zakresie rekrutacji do szkó" ponadgimnazjalnych, szkó" policealnych 

oraz udzielania informacji kandydatom i ich rodzicom. 

 

Upowa&niam dyrektorów szkó" do podejmowania, w uzasadnionych 

przypadkach, decyzji o przyj$ciu kandydatów do klas pierwszych szkó" 
ponadgimnazjalnych po zako%czeniu pracy komisji rekrutacyjnej w danej 

szkole, tj. po 31 sierpnia 2008 roku. 

 

§ 9 

 

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejsz! decyzj! normowane s! 
obowi!zuj!cymi przepisami prawa o#wiatowego. 

 

§ 10 

 

Decyzja wchodzi w &ycie z dniem podpisania 

  

!wi"tokrzyski Kurator O#wiaty  
 

    Janusz Skibi$ski  
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