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REGULAMIN 
rekrutacji do klas pierwszych dla absolwentów na podbudowie szkoły podstawowej  

w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

W Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie na rok szkolny 2021/2022 

przyjmowani będą uczniowie do następujących typów szkół: 

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 10 

Klasa Zawód 
Przedmiot 

rozszerzony 
Języki obce 

Obowiązkowe 

zajęcia 

edukacyjne  

I a 

technik żywienia  
i usług 

gastronomicznych 

język 
angielski 

angielski 
plastyka dodatkowy: hiszpański lub 

niemiecki 

I b 
technik żywienia  

i usług 
gastronomicznych 

język 
angielski 

angielski 
plastyka dodatkowy: niemiecki lub 

francuski 

I h technik hotelarstwa 
język 

angielski 

angielski 
plastyka dodatkowy: hiszpański lub  

francuski 

I t 
technik organizacji 

turystyki 
język 

angielski 

angielski 
plastyka dodatkowy: hiszpański lub 

niemiecki 

I j 
technik usług 
kelnerskich 

język 
angielski 

angielski  
plastyka dodatkowy: niemiecki lub 

francuski 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 11 

Klasa Zawód Języki obce 
I d kucharz język angielski 
I e cukiernik język angielski 
I k kelner – pracownik młodociany język angielski 
I p piekarz język angielski 
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Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się regulamin rekrutacji w tutejszym 

Zespole Szkół: 

 

§ 1. 

1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły 

wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły. W  jej skład nie mogą wchodzić: dyrektor 

szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ 

prowadzący, o której mowa w art. 159 ust. 3 pkt. 2 ustawy – Prawo oświatowe, osoba, 

której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej 

szkoły. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym 

zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Przewodniczący komisji 

rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły 

i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji. 

Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. Prace 

komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 

2/3 osób wchodzących w skład komisji. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są 

zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych 

rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców,  

a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

3. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego zawierają w szczególności: datę 

posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków 

komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub 

rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. 
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§ 2. 

Kryteria rekrutacji 

 

Kandydat do szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół. 

W każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów wybranych w kolejności zgodnej  

z preferencjami kandydata. 

1. Przeliczanie punktów z wyników egzaminu ósmoklasisty  

 wynik przedstawiony w procentach z: 

a. języka polskiego, 

b. matematyki 

o mnoży się przez 0,35; 

 wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.  

2. W tut. Zespole Szkół do Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 10 oraz Branżowej 

Szkoły I stopnia nr 11 przelicza się oceny na punkty z czterech następujących przedmiotów: 

a. język polski 

b. matematyka 

c. język obcy 

d. informatyka lub geografia 

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

1) celującym - przyznaje się po 18 punktów 

2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów 

3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów 

4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów 

5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się  7 punktów. 

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 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 ustawy - 

Prawo oświatowe, za:  

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, 
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 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 

punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 

punktów; 

b) 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. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o 

systemie oświaty:  

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty; 

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 

punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 

przyznaje się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 

przyznaje się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 

punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 

punkty; 

d) 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:  
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 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 

10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje 

się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje 

się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty; 

e) 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:  

 międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, 

 krajowym - przyznaje się 3 punkty, 

 wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, 

 powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, 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.  

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  

w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 



S t r o n a  | 6 
 

 
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego 
 tel. +48 12 644-50-19, fax +48 12 644-63-30 
zsgastr1@poczta.onet.pl 
31-828 Kraków, os. Złotej Jesieni 16    
www.zsg1.pl 

lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy - 

Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.  

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na 

punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego 

przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 

ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

przy czym za uzyskanie z:  

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

 celującym - przyznaje się po 30 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów, 

 dobrym - przyznaje się po 20 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów; 

b) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów,  

o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej  

w stopniu:  

 celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

 dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego 

przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.  

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób 

określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego 

przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 
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ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  

z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty 

odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego 

przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 

ustawy o systemie oświaty.  

§ 3. 
 

O przyjęciu do klas pierwszych wszystkich typów szkół ponadpodstawowych decyduje łączna 

liczba punktów uzyskanych jako: 

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

2. suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z czterech przedmiotów: j. polskiego, matematyki, języka obcego i 

informatyki lub geografii 

3. za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
 

§ 4. 

Terminy rekrutacji 

 

Lp. Rodzaj czynności 

Terminy w 

postępowaniu 

rekrutacyjny 

Terminy w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

pierwszego wyboru: 

 rejestracja elektroniczna  

w systemie e-omikron.pl 

 złożenie wniosku do szkoły pierwszego 

wyboru wraz  

z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w 

post. rekrutacyjnym. 

od 17 maja do  

21 czerwca 2021 r. 
od 3 do 5 sierpnia 2021 r. 

2.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

oraz zaświadczenie  

od 25 czerwca do  

14 lipca 2021r. do godz. 

15.00 

nie dotyczy 
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o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 

złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez 

kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na 

zmianę szkół do których kandyduje. 

3.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczanych w oświadczeniach, 

w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z 

ustaleniem tych okoliczności. 

do 14 lipca 2021r. 

 

 5 sierpnia 2021r. 

 

4.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjecie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

okoliczności zweryfikowanych przez wójta 

(burmistrza lub prezydenta) wskazanych w 

oświadczeniach. 

do 21 lipca 2021r. 13 sierpnia 2021r. 

5.  

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

22 lipca 2021r. 

 

16 sierpnia 2021r. 

 

6.  

Wydanie przez szkołę skierowania na badania 

lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia 

przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe/kształcenie  

w zawodzie. 

od 17 maja 2021r.  

do 26 lipca 2021r. 

od 3 sierpnia 2021r. do 

13 sierpnia 2021r. 

7.  

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej 

szkole poprzez dostarczenie: 

 oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty o ile nie został wcześniej 

złożony(pkt. 3) 

 zaświadczenia od lekarza medycyny 

od 23 lipca 2021 r.  

do 30 lipca 2021r. 

do godz. 15.00 

od 17 sierpnia 2021r. do 

20 sierpnia 2021r. do 

godz. 15.00 
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pracy o braku przeciwwskazań do 

podjęcia nauki w zawodzie 

 2 zdjęcia podpisane na odwrocie 

8.  

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i listy nie przyjętych 

2 sierpnia 2021r. 

godz. 14.00 

23 sierpnia 2021r. 

 

 

§ 5. 

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej 

 

 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nie przyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do danej szkoły. 

Komisja sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły terminie  

5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z ww. 

wnioskiem. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół 

Gastronomicznych nr 1 odwołanie  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania uzasadnienia. 

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania odwołania.  

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 


