
Rekrutacja  

do szkół 

ponadgimnazjalnych/ 

ponadpodstawowych 



Podstawa prawna 
Rekrutację uczniów do klasy I szkół ponadpodstawowych oraz oddziałów 

 szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych 

 na rok szkolny 2019/2020 regulują przepisy: 

ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996  

    z późn. zm.),   

ustawy z 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), 

 ustawy z 22 listopada 2018 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy 

 o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r 

. poz. 2245) 

 oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze. 

 

 
https://portaledukacyjny.krakow.pl/196259,artykul,wydzial_edukacji.html/196474,artykul,rekrutacja__do_klas_pierwszych_liceow_ogolnoksztalcacych__dla_mlodziezy___technikow_i_bra

nzowych_szkol_i_stopnia_.html 



 

Postępowanie rekrutacyjne  

na rok szkolny 2019/2020 

przeprowadzone będzie odrębnie 

 dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych 

gimnazjów 

 i dla kandydatów będących absolwentami ośmioletnich szkół 

podstawowych. 



Rekrutacja   

dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 

będzie prowadzona do klas I 

 

4-letniego liceum ogólnokształcącego, 

 

5-letniego technikum, 

 

szkoły branżowej I stopnia. 

 



Rekrutacja   

dla absolwentów gimnazjów 

będzie prowadzona do klas I 

 

3-letniego liceum ogólnokształcącego, 

 

4-letniego technikum, 

 

szkoły branżowej I stopnia. 

 



Zgodnie z uchwałą nr LXVI/1649/17 Rady Miasta Krakowa 

z dnia 15 marca 2017 r. 

 

kandydaci do wszystkich szkół ponadpodstawowych 

 i oddziałów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 

przez Gminę Miejską Kraków mogą wskazać  

dowolną liczbę szkół, a w nich oddziałów klasy I, 

 o przyjęcie do których się ubiegają. 



Rekrutacja do klas pierwszych liceów ogólnokształcących 

(dla młodzieży), techników i branżowych szkół I stopnia 

 prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków odbędzie się 

 z wykorzystaniem informatycznego systemu  rekrutacyjnego  

Omikron, dostęp do którego będzie  możliwy pod adresem  

https://krakow.e-omikron.pl. 

Zawiera on: 

•informator o szkołach ponadgimnazjalnych, 

•terminarz, 

•najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji, 

•Instrukcję, jak wprowadzić podanie (w plikach  

do pobrania). 

 

https://krakow.e-omikron.pl/
https://krakow.e-omikron.pl/
https://krakow.e-omikron.pl/


Informator zawiera 

– dane adresowe dotyczące szkół naszego województwa 
objętych rekrutacją elektroniczną, 

– oddziały prowadzone przez daną szkołę, 

– przedmioty rozszerzone w każdym oddziale, 

– nauczane języki, 

– przedmioty punktowane przy składaniu podania  

do danego oddziału, 

W trakcie rekrutacji na stronie mogą pojawiać się ważne 
komunikaty. 

 



Jak złożyć podanie do szkoły? 

drogą elektroniczną tradycyjnie 

•do szkół objętych rekrutacją 

elektroniczną w naszym 

województwie 

•do szkół  naszego 

województwa nieobjętych 

rekrutacja elektroniczną 

• do szkół spoza województwa 



Droga tradycyjna 

Uczeń, który chce złożyć podania w szkołach  
nieobjętych systemem rekrutacji elektronicznej:  

•Musi zapoznać się z wymaganiami  i zasadami rekrutacji 

 do danej szkoły (wymagane dokumenty, terminy, dodatkowe 
warunki jakie musi spełniać), 

•w określonym terminie udać się do wybranych szkół w celu 
złożenia dokumentów. 



Droga elektronaczną 

Aby złożyć podanie do szkoły objętej rekrutacją elektroniczną 

uczeń musi skorzystać ze strony krakow.e-omikron.pl 

 i samodzielnie wprowadzić podanie. 

 

Hasło do systemu uczeń otrzyma od wychowawcy. 



ZASADY REKRUTACJI 

Uczeń może się starać o przyjęcie 

     do dowolnej ilości szkół ponadgimnazjalnych/  

     ponadpodstawowych. 

• W danej szkole uczeń może się starać o przyjęcie  

      do dowolnej ilości oddziałów. 

• Uczeń tworzy listę oddziałów (klas), określającą jego 
preferencje. 

• Oddział na początku listy jest klasą przez niego 
preferowaną. 

• Szkoła, której klasa jest na początku listy to szkoła 
pierwszego wyboru. 

• Oddziały z różnych szkół mogą przeplatać się  

     na liście. 

 



Etapy 
Rozdanie 

haseł 

dostępu 

Wprowadzenie 

wniosku (podania) 

na stronie  

krakow.e-omikron.pl 

Dostarczenie 

wydrukowanego 

wniosku do szkoły 

pierwszego wyboru 

Zatwierdzenie 

wniosku przez 

szkołę 

pierwszego 

wyboru 

Wszelkie zmiany w 

podaniu mogą być 

dokonywane przez szkołę 
pierwszego wyboru 

Zatwierdzenie 

danych przez 

szkołę 

pierwszego 

wyboru 

Przystąpienie do prób 

sprawnościowych i 

testów w klasach 

dwujęzycznych i 

sportowych 

Ogłoszenie 

wyników prób 

i testów do klas 

sportowych i 

dwujęzycznych 

Wprowadzenie ocen ze 

świadectwa, wyników 

egzaminu  oraz osiągnięć 

wpisanych na świadectwie  

Dostarczenie kopii  lub 

oryginału świadectwa, 

wyników egzaminu i 

osiągnięć do szkoły 

pierwszego wyboru 

Rozstrzygnięcie  

Pobranie 

skierowania na 

badania lekarskie od 

szkoły prowadzącej 

kształcenie 

zawodowe 

Dostarczenie oryginału 

świadectwa, wyników egzaminu 

i osiągnięć, badań lekarskich (w 

szkołach zawodowych)  do 

szkoły, do której dostał się uczeń 

Szkoła , do której dostał się 

uczeń potwierdza chęć 

uczęszczania ucznia do 

szkoły 

Szkoła 

Szkoły 

ponadgimnazjalne/ 

ponadpostawowe 

Rodzice  

i uczniowie 



Terminarz -rekrutacja 

• Od 25 kwietnia 2019 r. od godz. 8.00 - 10 czerwca  godz.15.00 – 
złożenie podania i dokonywanie w nim zmian  - rodzice i uczniowie. 

 
         Dla klas dwujęzycznych i sportowych do 16 maja godz 15.00 

 

• 20-27 maja 2019 r. 

       próby sprawności fizycznej-w klasach sportowych, sprawdzian    

     predyspozycji językowych, sprawdzian uzdolnień  kierunkowych  

      -  w klasach dwujęzycznych – uczniowie 

 

TERMINY USTALAJĄ SZKOŁY PROWADZĄCE KLASY 

DWUJĘZYCZNE I SPORTOWE, 

      dlatego należy się zapoznać z harmonogramem sprawdzianów 

      ogłaszanym przez nie. 

 

 
 



Terminarz -rekrutacja 

• do 3 czerwca do godz. 15.00  

podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki z  prób sprawności fizycznej, 

sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub sprawdzianu 

predyspozycji językowych szkoły 

ponadgimnazjalnej/ponadpodstawej. 

 



Terminarz c.d. 

• 21-25 czerwca do godz. 15.00  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ 

ponadpodstawowej o świadectwo   ukończenia szkoły oraz 

 o zaświadczenie o wynikach egzaminu  –         rodzice i uczniowie 

 

• Do 27 czerwca do godz. 15.00 

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie    przez   kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu  rekrutacyjnym- 
szkoła pierwszego wyboru 

 



Terminarz c.d. 

• 28 czerwca – 

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

 
  



Terminarz c.d. 

 

O zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia do danego oddziału/grupy 

rekrutacyjnej wskazanej we wniosku rekrutacyjnym decyduje liczba 

punktów, jakie kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu 

gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a nie kolejność 

wskazania określonego oddziału/grupy rekrutacyjnej na liście wyborów  

we wniosku rekrutacyjnym. 

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia 

przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy, gdy dany 

oddział/grupę rekrutacyjną pierwszy kandydat wskazał jako drugą lub 

kolejną, a drugi kandydat ten sam oddział/grupę rekrutacyjną wybrał jako 

pierwszą na liście wyborów. 

 
https://portaledukacyjny.krakow.pl/196259,artykul,wydzial_edukacji.html/196474,artykul,rekrutacja__do_klas_pierwszych_liceow_ogolnoksztalcacych__dla_mlodziezy___technikow_i_branzo

wych_szkol_i_stopnia_.html 

 

 
  



Terminarz c.d. 

• Do 3 lipca 

 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania  na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów 

zakwalifikowanych, który  dokonał wyboru kształcenia w danym 

zawodzie,   w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia 

 o wyborze tej szkoły  

     –szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa. 

 

 

 

 



Terminarz c.d. 

• Do 9 lipca do godz. 15.00 

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli podjęcia  nauki w szkole - 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły  

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu(o ile nie 

zostały one złożone wcześniej), a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe – także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  

o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu –rodzice i uczniowie. 
 

 

 



Terminarz c.d. 

• 10 lipca godz. 12.00  

          Podanie do publicznej wiadomości  

przez komisję rekrutacyjną 

 listy kandydatów   przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych.  

 



Punkty w rekrutacji elektronicznej 

200 punktów - maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania w postępowaniu 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, w tym: 

• 100 punktów za oceny z języka polskiego, 

matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia 

kandydatów wpisane do świadectwa ukończenia 

szkoły i poparte zaświadczeniami, 

•100 punktów za wyniki egzaminu. 



. 

1 



Punktacja za oceny na świadectwie 
z języka polskiego, matematyki  

i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
 zależnie od oddziału, do którego jest składane podanie.  

 Maksymalnie 72 punkty. 

celujący 18 punktów 

bardzo dobry 17 punktów 

dobry 14 punktów 

dostateczny 8 punktów 

dopuszczający 2 punktów 



• Za świadectwo z wyróżnieniem: 7 punktów. 

• Aktywność społeczna kandydata, zwłaszcza w formie 

wolontariatu: maksymalnie 3 punkty.  

• Dodatkowe osiągnięcia: maksymalnie   18 punktów. 

 

 



KONKURSY  

Kuratoryjne 

przedmiotowe 

Tematyczne 

wojewódzkie ponadwojewódzkie 



Konkursy przedmiotowe 
Konkursy 

przedmiotowe 

 

Laureat 

Przyjęcie w pierwszej 

kolejności do szkoły 

wskazanej we wniosku. 

Finalista konkursu 

ponadwojewódzkiego 

 

10 pkt. 

Finalista dwóch lub 

więcej konkursów 

wojewódzkich 

 

10 pkt. 

Finalista konkursu 

wojewódzkiego 

 

7 pkt. 



Konkursy tematyczne 

Konkursy tematyczne Punkty 

Laureat konkursu 

ponadwojewódzkiego 7 pkt. 

Finalista konkursu 

ponadwojewódzkiego 5 pkt. 

Laureat dwóch lub większej ilości 

konkursów wojewódzkich 7 pkt. 

Finalista dwóch lub większej ilości 

konkursów wojewódzkich 
5 pkt. 

 

Laureat konkursu wojewódzkiego 5 pkt. 

 

Finalista konkursu wojewódzkiego 3 pkt. 

 



 

• uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy 

innych niż konkursy przedmiotowe  i tematyczne, 

artystycznych lub sportowych,   organizowanych 

•  przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające 

na terenie szkoły,  

     na szczeblu: 

• a)  międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, 

• b)  krajowym - przyznaje się 3 punkty, 

• c)  wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, 

• d)  powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 

 



W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 

osiągnięcie z takich samych    zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, 

 przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie 

tego ucznia w tych zawodach. 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi  18 punktów. 



Lista zawodów dla uczniów dotychczasowego gimnazjum 

znajduje się na stronie https://kuratorium.krakow.pl  

w zakładce Rekrutacja. 

Jest to  

ZARZĄDZENIE NR 13/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA 

OŚWIATY z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 

w województwie małopolskim, które mogą być wymienione  

na świadectwie ukończenia dotychczasowego gimnazjum oraz określenia 

miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. 

https://kuratorium.krakow.pl/


Lista zawodów dla uczniów szkoły podstawowej znajduje się 

na stronie https://kuratorium.krakow.pl  

w zakładce Rekrutacja. 

Jest to  

• ZARZĄDZENIE NR 14/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA 

OŚWIATY z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w 

postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok 

szkolny 2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz 

określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. 

 

https://kuratorium.krakow.pl/

