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Regulamin Rekrutacji 

Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności  

im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach  

na rok szkolny 2020/2021  

 

aktualizacja 20 maja 2020 r. 

opracowany na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z 

późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

 Harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, ustalonego przez 

Ministra Edukacji Narodowej na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).  

 

 

§ 1 

1. Rekrutację i kwalifikację kandydatów prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno-

Kwalifikacyjna powołana przez zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Zespołu Szkół - 

Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach z dnia 26 lutego 2020 r.  

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna działa na podstawie harmonogramu pracy 

przygotowanego we współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła 

Gościnności w Myślenicach w oparciu o wspomniane powyżej dokumenty. 
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§ 2 

Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności dla kandydatów będących absolwentami szkoły 

podstawowej prowadzi nabór do następujących szkół: 

 

II Liceum Ogólnokształcące  

klasa rozszerzenie przedmioty realizowane  
w zakresie rozszerzonym 

liczba 
klas 

liczba 
miejsc 

A A 
język angielski, język polski,  

wiedza o społeczeństwie 
1 32 

B 

B1 
język angielski, matematyka, 

informatyka 
1 

16 

B2 
język angielski, matematyka, 

geografia 
16 

C C język angielski, biologia, chemia  1 32 

D 

D1 

oddział sportowy,  
specjalność - piłka nożna* 

język angielski, geografia 
1 

11 

D2 

oddział sportowy,  
specjalność - piłka nożna*  

język angielski, biologia 

11 

*obowiązuje próba sprawności fizycznej 
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Technikum Turystyczno-Gastronomiczne 

klasa zawód przedmioty 
realizowane w 

zakresie 
rozszerzonym 

liczba 
klas 

liczba 
miejsc 

G 
Technik żywienia i usług 

gastronomicznych  
język angielski 1 32 

H Technik hotelarstwa język angielski 1 32 

T Technik organizacji turystyki język angielski 1 32 

K** 

K1 – Technik żywienia  
i usług gastronomicznych  

o specjalności  
dietetyka i fitness 

język angielski 

1 

16 

K2 – Technik hotelarstwa  
o specjalności  
wellness i SPA 

język angielski 16 

 ** klasa z rozszerzoną liczbą godzin przedmiotów zawodowych odpowiadających danej 

specjalności (2 godziny tygodniowo) 

§ 3 

1. Kandydaci będący absolwentami szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej wybierają klasę, w której chcą podjąć naukę: 

a) w II Liceum Ogólnokształcącym 

b) w Technikum Turystyczno-Gastronomicznym 

2. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dokonują rejestracji internetowej do trzech 

szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. 

3. Kandydaci do szkół składają w szkole pierwszego wyboru  podpisany wniosek o przyjęcie 

do szkoły (wydruk rejestracji internetowej) wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie w rodzinie; 

niepełnosprawność kandydata, jego rodzica/rodziców lub rodzeństwa; dokument 

poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (wzory dokumentów dostępne podczas 

rejestracji internetowej). 

4. Rejestrację kandydatów spoza powiatu myślenickiego prowadzą szkoły pierwszego 

wyboru. 

5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek 

o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—

19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 
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§ 4 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na podstawie Harmonogramu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. 

  

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym, z wyłączeniem kandydatów do oddziału sportowego. 

od 15 czerwca 2020 r.  
do 10 lipca 2020 r.  

do godz.15.00 

2.  Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w której dla 
kandydatów przeprowadza się próby sprawności fizycznej (oddział sportowy). 

15-22 czerwca 2020 r. 
do godz.15.00 

3.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej. 

od 26 czerwca 2020 r. 
do 10 lipca 2020 r.  

do godz. 15.00 

4.  Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób 
sprawności fizycznej 

do 12 czerwca 2020 r. 

5.  Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną prób sprawności fizycznej 30 czerwca 2020 r. 

6.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.  

do 9 lipca 2020 r. 

7.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół 
do których kandyduje. 

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15.00 

8.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w 
oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 4 sierpnia 2020 r.  



5 

 

9.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub 
prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

do 11 sierpnia 2020 r. 

10.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

 12 sierpnia 2020 r.  

11.  Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia 
przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie 
w zawodzie. 

 od 15 czerwca 2020 r.  
do 14 sierpnia 2020 r.  

12.  Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w postaci 
przedłożenia: 
 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 
 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.* 

 13-18 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15.00 

13.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych 

 19 sierpnia 2020 r.  
do godz.14.00 

14.  Spotkanie z rodzicami nowo przyjętych uczniów  
klas Liceum Ogólnokształcącego w auli szkolnej 
Spotkanie z rodzicami nowo przyjętych uczniów klas Technikum Turystyczno-
Gastronomicznego w auli szkolnej 

26 sierpnia 2020 r. – godz. 17.00 
 

26 sierpnia 2020 r. – godz. 18.00 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły  

w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. 
Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020  
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§ 5 

 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły, których szkoły podstawowe nie należą do 

systemu rekrutacji elektronicznej, składają w szkole dokumenty (wniosek o przyjęcie wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, kopię lub oryginał świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i kopię lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty) w terminach wyznaczonych w w/w harmonogramie w pkt. 1, 2, 3 i 7.  

2. Wszystkie dane dotyczące kandydatów ze szkół podstawowych spoza systemu 

elektronicznej rekrutacji ubiegających się o przyjęcie do Zespołu Szkół – Małopolskiej 

Szkoły Gościnności, jako szkoły pierwszego wyboru, zostaną wprowadzone przez szkolnego 

administratora systemu.  

3. Po zakwalifikowaniu się na listę kandydatów należy uzupełnić dokumenty potwierdzające 

wolę nauki w szkole w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji  

(tabela, pkt. 12)   

§ 6 

Do dokumentów potwierdzających wolę nauki w szkole należy dołączyć:  

 dwie fotografie podpisane na odwrocie (nazwisko, imię, data urodzenia),  

 kandydaci do klas technikum zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

§ 7 

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje:  

 liczba punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu ósmoklasisty - max. 100 pkt.  

 liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z czterech przedmiotów - języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego i jednego przedmiotu wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjną -  

max. 72 pkt.  

 inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -  

max. 21 pkt. 

 ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów. 

Łączna liczba punktów do uzyskania – 200. 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty 

rekrutacyjne według zasady: 

 wyniki procentowe z egzaminów z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35; 

 wynik procentowy z egzaminu z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.  
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3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty następująco:  

celujący 18 punktów 

bardzo dobry 17 punktów 

dobry 14 punktów 

dostateczny 8 punktów 

dopuszczający 2 punkty 

  

4. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

 

Typ szkoły Przedmioty punktowane do wszystkich klas pierwszych 

  
Liceum Ogólnokształcące 
  

1. Język polski 
2. Matematyka 
3. Język obcy 
4. Przedmiot wybrany z grupy: historia, geografia, biologia, 
informatyka 

 
Technikum Turystyczno -
Gastronomiczne  
  

1. Język polski 
2. Matematyka 
3. Język obcy 
4. Przedmiot wybrany z grupy: historia, geografia, biologia, 
informatyka 

  

5. Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 28 punktów w tym:  

 za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów; 

 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

7 punktów,  
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów 

 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) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

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

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się  
10 punktów,  
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b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 
– przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów,  
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

3 punkty;  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim 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 – przyznaje 
się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 
przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 
przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;  

 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, 
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, o których mowa wyżej, 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; 

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty. 
 

§ 8 

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają 

pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły. 
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§ 9 

1. Do klasy I oddziału sportowego przyjmowani będą kandydaci, którzy: 

 posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

 posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale, potwierdzony 

orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

 posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału oraz na udział 

w próbach sprawności fizycznej, 

 uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez 

Polski Związek Piłki Nożnej. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, 

niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku dużej 

liczby kandydatów szkoła tworzy listę rankingową. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie odpowiednio następujące kryteria: 

 wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

 wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i 

matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 

danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej 

szkoły, 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe. Kryteria mają 

jednakową wartość. 
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§ 10 

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych będzie tworzona 

na podstawie liczby punktów uzyskanych z uwzględnieniem warunków zawartych w § 7, § 8  

i § 9 Regulaminu. 

§ 11 

Przepisy § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 

(Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.)  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego 

w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i 

nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych 

jednostek. 

§ 12 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 

odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak 

możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego 

w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

2. W przypadku posiadania wolnych miejsc po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, o 

przyjęciu do szkoły będzie decydował dyrektor szkoły (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy 

– Prawo oświatowe). 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: 

telefon: 12 272 08 20, 12 272 04 24 

fax: 12 272 12 46 

adres e-mail: sekretariat@zsp.edu.pl 
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