
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJLANYCH I PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

 
Rekrutacja do klasy I trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego 
gimnazjum 

 

Rekrutacja do klasy I czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły 

podstawowej 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
 
Art. 149 ust.2 pkt 1 
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne do klasy I: dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 148, dla absolwentów 
dotychczasowego gimnazjum. 

 
ust. 3 pkt 1, 2 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym 
mowa w ust. 2 przeprowadza się odrębnie dla kandydatów 
będących absolwentami: 
dotychczasowego gimnazjum, którzy będą przyjmowani do klas, 
o których mowa w art. 148. 
 
ust. 4 
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum 
ogólnokształcącego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020, 
o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio 
przepisy  
 
art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, 
art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, 

 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
 
Art. 149 ust. 2 pkt 2 
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne do klasy I: czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły 
podstawowej.  
 
ust. 3 pkt 1, 2 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym 
mowa w ust. 2 przeprowadza się odrębnie dla kandydatów 
będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. 
 
 
 
ust. 6 
Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 
stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe.  
 
 
 
 

 



art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z–20zf (zapisy 
dotyczą rekrutacji do oddziału międzynarodowego, dokumentów 
wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, kryteriów 
rekrutacji, w tym uprawnień laureatów/finalistów olimpiad 
przedmiotowych, laureatów konkursów przedmiotowych -    
przepisy ujęte w ustawie o systemie oświaty). 
 
ust. 5 
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum 
ogólnokształcącego na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, 
o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także przepis 
art. 20wa ustawy o systemie oświaty. 

ust. 7 
Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do liceum 
ogólnokształcącego dwujęzycznego, liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, liceum ogólnokształcącego 
z oddziałami międzynarodowymi, liceum ogólnokształcącego sportowego, liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego 
oraz liceum ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi lub z oddziałami mistrzostwa sportowego. 

  



 
Rekrutacja do klasy I dotychczasowego czteroletniego 

technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum 
 

Rekrutacja do klasy I pięcioletniego technikum dla 
absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
 
Art. 155 ust. 2 pkt 1 
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne do klasy I: dotychczasowego czteroletniego 
technikum, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum; 
 
ust. 3 pkt 1 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym 
mowa w ust. 2, przeprowadza się odrębnie dla kandydatów 
będących absolwentami: dotychczasowego gimnazjum, którzy 
są przyjmowani do klas, o których mowa w art. 154. 
 
 
 
ust. 4 
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na 
lata szkolne 2017/2018–2019/2020, o którym mowa w ust. 1 
i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b ust. 1c, 
art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 
1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, 
art. 20t, art. 20v i art. 20z–20zf (zapisy dotyczą rekrutacji do 
oddziału międzynarodowego, dokumentów wymaganych 
w postępowaniu rekrutacyjnym, kryteriów rekrutacji, w tym 
uprawnień laureatów/finalistów olimpiad przedmiotowych, 
laureatów konkursów przedmiotowych - przepisy ujęte w ustawie 
o systemie oświaty). 
 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
 
Art. 155 ust. 2 pkt 2 
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne do klasy I: pięcioletniego technikum dla 
absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 
 
ust. 3 pkt 2 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym 
mowa w ust. 2, przeprowadza się odrębnie dla kandydatów 
będących absolwentami: ośmioletniej szkoły podstawowej.  
 
 
 
 
ust. 6 
Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 
stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe. 
 
 



ust. 5 
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego technikum na 
lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 
i ust. 2 pkt 1, stosuje się także przepis art. 20wa ustawy 
o systemie oświaty. 

ust. 7 
Przepis 1-6 stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do technikum dwujęzycznego, 
technikum z oddziałami dwujęzycznymi, technikum z oddziałami międzynarodowymi, technikum sportowego, technikum 
mistrzostwa sportowego oraz technikum z oddziałami sportowymi lub oddziałami mistrzostwa sportowego. 

  



 
Rekrutacja do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla 

absolwentów dotychczasowego gimnazjum. 
 

Rekrutacja do klasy I branżowej szkoły I stopnia dla 
absolwentów dotychczasowej szkoły podstawowej. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
 
Art. 165.  
 
ust. 2 pkt 1 
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia odrębnie dla 
kandydatów będących absolwentami: dotychczasowego 
gimnazjum. 
ust. 3 
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły 
I stopnia na lata szkolne 2017/2018–2019/2020, o którym mowa 
w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7b 
ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 
20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s 
pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z–20zf (zapisy dotyczą rekrutacji 
do oddziału międzynarodowego, dokumentów wymaganych 
w postępowaniu rekrutacyjnym, kryteriów rekrutacji, w tym 
uprawnień laureatów/finalistów olimpiad przedmiotowych, 
laureatów konkursów przedmiotowych - przepisy ujęte w ustawie 
o systemie oświaty). 
 
ust. 4 
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznej branżowej szkoły 
I stopnia na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa 
w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także odpowiednio przepisy 
art. 20wa ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
 
Art. 165  
 
ust. 2 pkt 2 
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne do klasy I branżowej szkoły I stopnia odrębnie dla 
kandydatów będących absolwentami: ośmioletniej szkoły 
podstawowej. 
ust. 5 
Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 
stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe. 
 



dotychczasowym, w zakresie dotyczącym postępowania 
rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych. 
 

ust. 6  
Przepisy 1-5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do branżowej szkoły 
I stopnia sportowej, branżowej szkoły I stopnia mistrzostwa sportowego, branżowej szkoły I stopnia z oddziałami sportowymi lub 
z oddziałami mistrzostwa sportowego oraz branżowej szkoły I stopnia z oddziałami międzynarodowymi. 

  



 
Rekrutacja na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla 

absolwentów dotychczasowego gimnazjum. 
 

Rekrutacja na semestr pierwszy klasy I czteroletniego 
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów 

ośmioletniej szkoły podstawowej. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
Art. 187 
 
ust. 1.  
Na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 przeprowadza się 
postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy I 
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 
dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego 
gimnazjum. 
 
ust. 2 
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne do klasy I: 
1) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla 
dorosłych, o którym mowa w art. 186, dla absolwentów 
dotychczasowego gimnazjum. 
 
ust. 3 pkt 1 
 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym 
mowa w ust. 2, przeprowadza się odrębnie dla kandydatów 
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy są 
przyjmowani do klas, o których mowa w art. 186. 
 
ust. 4  
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych na lata szkolne 2017/2018–

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
Art. 187  
 
ust. 2 pkt 2 
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie 
rekrutacyjne do klasy I: czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły 
podstawowej. 
 
 
ust. 3. pkt 2 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym 
mowa w ust. 2, przeprowadza się odrębnie dla kandydatów 
będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej. 
 



2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 
20d, art. 20g ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 20k ust. 1 pkt 3, ust. 2– 4 
i 6, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z–20zf (zapisy dotyczą 
rekrutacji do oddziału międzynarodowego, dokumentów 
wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, kryteriów 
rekrutacji, w tym uprawnień laureatów/finalistów olimpiad 
przedmiotowych, laureatów konkursów przedmiotowych -    
przepisy ujęte w ustawie o systemie oświaty). 
 
ust. 5 
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych na lata szkolne 2018/2019 
i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się 
także odpowiednio przepisy art. 20wa ustawy zmienianej 
w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
 
Art. 20m 
Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do 
publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych 
i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, (o których mowa 
w art. 20f, ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20i 
ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a, oraz określa miejsca 
uznane za wysokie w tych zawodach. 
 
 
 
 
Art. 20t ust. 7 
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
 
Art. 148 
Kurator co roku do końca lutego podaje do publicznej 
wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych 
i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej 
szkoły I stopnia(o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 
135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 
pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a, oraz określa miejsca uznane 
za wysokie w tych zawodach. 
 
Art. 150 ust. 7 
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, 



o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez 
przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności 
w terminie 14 dni. 
 
Art. 20wa 
ust.1. 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania 
dokumentów, do: 
pkt 1  
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych – określa do końca stycznia organ prowadzący 
odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę 
wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową; 
 
 
 
 
pkt 2  
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych 
publicznych gimnazjów, klas pierwszych publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych i na semestr pierwszy publicznych szkół 
policealnych – określa do końca stycznia właściwy kurator 
oświaty.  
 
Art. 20zc 
ust. 6 
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic 

o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez 
przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności 
w terminie 14 dni.  
 
Art. 154. 
ust. 1. 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania 
dokumentów, do: 
pkt 1 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form 
wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół 
podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych 
szkół i oddziałów, o których mowa w art. 139 ust. 1 – określa do 
końca stycznia organ prowadzący odpowiednio publiczne 
przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, 
lub publiczna szkołę podstawową. 
 
pkt 2  
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I 
publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, 
o których mowa w art. 25 ust. 3, i na semestr pierwszy klas I 
publicznych szkół policealnych – określa do końca stycznia 
właściwy kurator oświaty. 
 
Art. 158 
ust. 6 
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic 



kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, 
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej 
szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce 
oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 
na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 
 
 
ust. 7 
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego 
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera 
przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 
która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą 
kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 
ust. 8 
Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do 
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub 
publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 
ust. 9 
Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub 
publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 
danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub 
publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego. 
 
 
 

kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, 
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej 
szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce 
oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub 
na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 
 
ust. 7 
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego 
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera 
przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 
która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą 
kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 
ust. 8 
Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do 
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub 
publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 
ust. 9 
Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub 
publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 
danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub 
publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego. 
 
 
 



Art. 20zd 
 
ust.1 
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 
publiczne przedszkole, publiczna inna forma wychowania 
przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub 
placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające. 
 
 
ust.2 
Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca 
sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na 
który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.  

Art. 161  
 
ust.1 
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego 
publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole 
podstawowej, publiczna inna forma wychowania 
przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub 
placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające. 
 
ust. 2 
Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca 
sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na 
który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
 
Szkoła policealna 
 
Art. 174 ust. 1 
Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe. 
ust. 2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 
lit. f ustawy – Prawo oświatowe. 

  



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do 
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów 
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 586). 
 

§6 ust 1pkt 5 
W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa 
w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 
pkt 5 lit. a ustawy, za: 
 
 
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż 
wymienione w pkt 1-4, 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. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 
postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół 
i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610). 

 
 

 

 

§6 ust 1pkt 5 
W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa 
w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a ust. 6 pkt 4 
lit. a, art. 140 ust. 3 pkt. 5 lit. a i art. 143 pkt. 4 lit. a, ustawy – 
Prawo oświatowe, za: 
 
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż 
wymienione w pkt 1-4, 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. 

Opracowała: starszy wizytator Krystyna Szymczyk – Wydział Jakości Edukacji 


