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KRAKOWIE

rekrutacja na rok szkolny 2022/23

Kryteria przyjęć:

1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół ponadpodstawowych

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

2.  Podstawą przyjęcia  kandydatów do szkoły jest  lista  rankingowa,  ułożona na podstawie
uzyskanej przez kandydatów liczby punktów.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać do 200 punktów.

4. Wynik z egzaminu ósmoklasisty, wyrażony w skali procentowej dla zadań z zakresu:

a) język polski;

b) matematyka;

c) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym;

przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,35 punktu w przypadku języka polskiego

i matematyki oraz 1% = 0,3 punktu w przypadku języka obcego nowożytnego.

5.  Kandydat  może  uzyskać  do  72  punktów  za  oceny  znajdujące  się  na  świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:

na kierunkach: Technik wiertnik, Technik inżynierii sanitarnej, Technik informatyk - z języka
polskiego, języka obcego i matematyki oraz informatyki

na kierunkach: Technik geolog, Technik ochrony środowiska -  z języka polskiego, języka
obcego i matematyki oraz geografii 

6. Oceny uzyskane na świadectwie z przedmiotów wymienionych w ust. 5, przelicza się na
punkty według zasady, że za ocenę w stopniu:

a) celującym przyznaje się 18 pkt;



b) bardzo dobrym przyznaje się 17 pkt;

c) dobrym przyznaje się 14 pkt;

d) dostatecznym przyznaje się 8 pkt;

e) dopuszczającym przyznaje się 2 pkt.

7. Kandydat może uzyskać za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem –
7 pkt.,

8. Kandydat może uzyskać za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.,

9.  Kandydat  może  uzyskać  do  18  punktów  za  szczególne  osiągnięcia  wymienione  na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w szczególności: za osiągnięcia w zawodach
wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty:

a) finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.;

b) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.;

c) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem

nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,

b)  laureat  turnieju  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych  ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.,

c) finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,

za  uzyskanie  w  zawodach  wiedzy  będących  konkursem  o  zasięgu  wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.;

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7
pkt.;



c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5
pkt.;

d) finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.;

e) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.;

f) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.,

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu

ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art.22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,

d)  finalista  konkursu  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  objętych  ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,

e)  laureat  turnieju  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych  ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,

f) finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.,

za  uzyskanie  w  zawodach  wiedzy  innych  niż  wymienione  powyżej,  artystycznych  lub
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 pkt.;

b) krajowym – 3 pkt.;

c) wojewódzkim – 2 pkt.;

d) powiatowym – 1 pkt.,

W przypadku gdy kandydat  ma więcej  niż  jedno szczególne  osiągnięcie  z  takich  samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego



zakresu,  wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej,  przyznaje  się
jednorazowo  punkty  za  najwyższe  osiągnięcie  tego  ucznia  w  tych  zawodach,  z  tym  że
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18
punktów.

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za uzyskanie z:

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty.

Planowane oddziały:

 informatyka – Technik informatyk
 nowoczesne systemy grzewcze – Technik inżynierii sanitarnej
 geoturystyka – Technik geolog
 ochrona środowiska – Technik ochrony środowiska
 przemysł naftowy, energia geotermalna i metody bezwykopowe – Technik wiertnik

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły - składa kandydat w szkole pierwszego wyboru w 
terminie od 16.05.2022 r. do 20.06.2022 r.,



2. Potwierdzone kopie dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty – niezbędne do przeprowadzenia 
weryfikacji kryteriów rekrutacyjnych

3. Oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty.

4. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów wymienionych w 
pkt. 2 „Kryteria przyjęć”.

5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza 
uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych 

6. Dwie fotografie (na odwrocie każdej: imię, nazwisko, PESEL).

7. Karta zdrowia.

8. W przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi – opinia w sprawie 
ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan zdrowia 
kandydata, wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 
publiczną poradnię specjalistyczną.

9. Dokumenty potwierdzające konieczność uwzględnienia w procesie rekrutacji 
dodatkowych kryteriów: 

o - zaświadczenie o niepełnosprawności kandydata, jednego lub obojga rodziców
bądź rodzeństwa kandydata,

o - oświadczenia o wielodzietności rodziny, samotnym wychowywaniu 
kandydata w rodzinie,

o - objęciu kandydata pieczą zastępczą.

Ważne daty:

Termin składania wniosków o przyjęcie: od 16.05.2022 r. do 20.06.2022 r


	KRYTERIA I WARUNKI PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH POLSKIEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA W KRAKOWIE
	rekrutacja na rok szkolny 2022/23
	Kryteria przyjęć:
	1. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół ponadpodstawowych
	prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
	2. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów.
	3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać do 200 punktów.
	4. Wynik z egzaminu ósmoklasisty, wyrażony w skali procentowej dla zadań z zakresu:
	a) język polski;
	b) matematyka;
	c) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym;
	przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,35 punktu w przypadku języka polskiego
	i matematyki oraz 1% = 0,3 punktu w przypadku języka obcego nowożytnego.
	5. Kandydat może uzyskać do 72 punktów za oceny znajdujące się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
	na kierunkach: Technik wiertnik, Technik inżynierii sanitarnej, Technik informatyk - z języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz informatyki
	na kierunkach: Technik geolog, Technik ochrony środowiska - z języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz geografii
	6. Oceny uzyskane na świadectwie z przedmiotów wymienionych w ust. 5, przelicza się na punkty według zasady, że za ocenę w stopniu:
	a) celującym przyznaje się 18 pkt;
	b) bardzo dobrym przyznaje się 17 pkt;
	c) dobrym przyznaje się 14 pkt;
	d) dostatecznym przyznaje się 8 pkt;
	e) dopuszczającym przyznaje się 2 pkt.
	7. Kandydat może uzyskać za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.,
	8. Kandydat może uzyskać za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.,
	9. Kandydat może uzyskać do 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w szczególności: za osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
	a) finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.;
	b) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.;
	c) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.,
	za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
	ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
	z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
	a) finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
	nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
	b) laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.,
	c) finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
	planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
	za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
	a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.;
	b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.;
	c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.;
	d) finalista konkursu przedmiotowego – 7 pkt.;
	e) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.;
	f) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.,
	za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
	ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
	a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
	objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
	b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
	nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
	c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
	nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,
	d) finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,
	e) laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,
	f) finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
	planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.,
	za uzyskanie w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
	a) międzynarodowym – 4 pkt.;
	b) krajowym – 3 pkt.;
	c) wojewódzkim – 2 pkt.;
	d) powiatowym – 1 pkt.,
	W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
	10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za uzyskanie z:
	języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
	a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
	b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
	c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
	d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
	e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
	wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
	a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
	b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
	c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
	d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
	e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty.
	Planowane oddziały:
	Wymagane dokumenty:
	Ważne daty:


