
Zarządzenie Nr 5/09 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 14 stycznia 2009 r. 

w sprawie zasad rekrutacji uczniów do szkół publicznych w 

województwie kujawsko-pomorskim na rok szkolny 2009/2010 

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych 
oraz   przechodzenia   z  jednych   typów   szkół   do   innych   (Dz.U.   Nr   26,   poz.   232), 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Przeprowadzenie rekrutacji do niŜej wymienionych szkół odbędzie się w następujących 
terminach: 

1) do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego gimnazjów do 26 czerwca 

2009 r., w tym składanie podań do 29 maja 2009 r., 
2) do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, 

liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum do 2 lipca 2009 r., 
w tym: 

 

a) składanie podań przez kandydata do nie więcej niŜ trzech wybranych szkół 
od 25 maja do 16 czerwca 2009 r. do godziny 12.00, 

b) przyjmowanie   dokumentów  wymaganych  przez   szkołę   do   22   czerwca 

2009 r. do godziny 15.00, 
c) ogłoszenie   list  kandydatów  przyjętych   do   szkół   24   czerwca   2009   r. 

do godziny 12.00, 
d) potwierdzenie  woli   podjęcia  nauki  w  danej   szkole  przez  kandydatów 

umieszczonych na listach przyjętych  do  szkół  do 26  czerwca 2009  r. 

do godziny 15.00, 
e) składanie   dokumentów  przez   kandydatów  w   szkołach,   które   do   dnia 

26 czerwca 2009 r. nie dokonały pełnego naboru, do 30 czerwca 2009 r. 

do godziny 15.00, 
f) ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym 

terminie nie dokonały pełnego naboru, od 1 lipca od godziny 8.00 do 2 lipca 

2009 r. do godziny 12.00, 
3) do klasy pierwszej   szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie programowej 

zasadniczej   szkoły   zawodowej:   uzupełniającego   liceum   ogólnokształcącego 
i technikum uzupełniającego do 24 czerwca 2009 r., w tym: 
a) składanie podań w wybranej przez kandydata szkole do 16 czerwca 2009 r., 
b) przyjmowanie   dokumentów  wymaganych  przez   szkołę   do   22   czerwca 

2009 r. do godz. 15.00, 
c) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły do 24 czerwca 2009 r. do 

godz. 12.00, 
4) na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych do 25 sierpnia 

2009 r., w tym: 



a) składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów w wybranej szkole 
do 21 sierpnia 2009 r., 

b) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły 25 sierpnia 2009 r. 

§ 2 

1. Do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego przez gminę lub innego 
naleŜącego do sieci gimnazjów ustalanej przez gminę przyjmuje się: 
a) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego 

gimnazjum, 
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych 

zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum w przypadku,  gdy gimnazjum 
dysponuje wolnymi miejscami. 

 

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum 
jest większa niŜ liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów 
przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. 

3. Laureaci konkursów z języka polskiego, matematyki i przyrody o zasięgu wojewódzkim 
organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji oraz przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz.U. Nr  13, poz.   125), których program obejmuje w całości lub poszerza treści 
podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego 
gimnazjum niezaleŜnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2. 

§ 3 

1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej 
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum 
decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające: 
1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
2) następujące osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, 

które uwzględnia się w procesie rekrutacji: 
 

a) ukończenie gimnazjum z wyróŜnieniem, 
b) udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej 

na szczeblu wojewódzkim, 
c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym 

albo wolontariat, 
d) ocena zachowania, 

 

3) liczbę punktów moŜliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech 
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia, 
o których mowa w pkt 2, 

4) liczbę punktów moŜliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego 
w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych 
wynikach egzaminu, 

5) liczbę   punktów   moŜliwych   do   uzyskania   za   wyniki   sprawdzianu   uzdolnień 
kierunkowych, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów 
szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232), 

6) w    przypadku    braku    zaświadczenia    o    szczegółowych    wynikach    egzaminu 



gimnazjalnego dla ucznia, który został zwolniony przez dyrektora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej na podstawie § 49 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. 
zm.), o przyjęciu kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje dyrektor szkoły. 

Liczba punktów moŜliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół 
ponadgimnazjalnych w procesie rekrutacji wynosi 200, w tym: 
1) za wyniki  egzaminu gimnazjalnego do  100 punktów (do 50 punktów w części 

pierwszej  - wiadomości  i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych 
i do 50 punktów w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 
matematyczno-przyrodni czych), 

2) za ocenę z języka polskiego do 15 punktów, 
3) za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie do 45 punktów 

(do 15 punktów za kaŜde zajęcia edukacyjne), 
4) za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

do 40 punktów, w tym: 
 

a) za ukończenie gimnazjum z wyróŜnieniem - 10 punktów, 
b) za uzyskanie: 

tytułu finalisty - 15 punktów, 
dwóch i więcej tytułów finalisty w konkursach przedmiotowych na szczeblu 
wojewódzkim, organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Oświaty wymienionych w załączniku nr 1 - 20 
punktów, 

Laureat lub finalista konkursu organizowanego przez kuratora oświaty przedstawia 
w szkole pierwszego wyboru oryginał zaświadczenia wydanego przez kuratora. 

c) za jedno z listy osiągnięć wymienionych poniŜej - 5 punktów: 
osiągnięcia sportowe, co najmniej na szczeblu powiatowym (miejsca od 
pierwszego do trzeciego zgodnie z listą dyscyplin sportowych w załączniku 
nr 2), 

- osiągnięcia artystyczne (miejsca od pierwszego do trzeciego w imprezach 
artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym), 
wolontariat rozumiany jako systematyczna (co najmniej w okresie rocznym), 
udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, 
np.    aktywna   współpraca   z   domem   dziecka,   hospicjum,    schroniskiem 
dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp., 

Brak   wpisu   na   świadectwie   o   określonym   osiągnięciu   artystycznym   lub 
sportowym powoduje nienaliczenie punktów za osiągnięcia. Oryginał dyplomu 
uzyskanego za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, a takŜe zaświadczenia      
o      wolontariacie      wystawionego      przez      odpowiednią 
organizację/instytucję naleŜy przedstawić w szkole pierwszego wyboru. 

d) za ocenę zachowania do 5 punktów, w tym: 
wzorową - 5 punktów, 

- bardzo dobrą - 3 punkty. 
W   procesie  rekrutacji   obowiązywać  będzie  następujący   system   przeliczania  ocen 

na punkty: 
1)  z języka polskiego: 

a) ocena celująca - 15 punktów, 
b) ocena bardzo dobra - 13 punktów, 
c) ocena dobra - 10 punktów, 

2. 
2.

3. 
3.



d) ocena dostateczna - 5 punktów, 
e) ocena dopuszczająca - 2 punkty, 

2) z trzech wybranych zajęć edukacyjnych: 
a) ocena celująca - 15 punktów, 
b) ocena bardzo dobra - 13 punktów, 
c) ocena dobra - 10 punktów, 
d) ocena dostateczna - 5 punktów, 
e) ocena dopuszczająca - 2 punkty. 

3) za   egzamin   gimnazjalny   (za   część   humanistyczną  i   za   część   matematyczno- 
przyrodniczą)     przyjmowana     będzie     łączna     liczba     punktów     wpisanych 
w zaświadczeniu OKE. 

4. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b 
(załącznik nr 1), których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy 
programowej  co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej  szkoły 
ponadgimnazjalnej niezaleŜnie od kryteriów, o których mowa wyŜej. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 
pierwszeństwo  do  szkół  ponadgimnazjalnych  mają kandydaci  wymienieni  w  §   10 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia 
z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232). 

§ 4 

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 2 lipca 

2009 r., informują o tym fakcie odpowiednio Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
w Bydgoszczy, dyrektora Delegatury Kuratorium w Toruniu lub we Włocławku oraz 
przeprowadzają dodatkową rekrutację w terminie do 31 sierpnia 2009 r. 

§ 5 

1. Jednostka   samorządu  terytorialnego  przekazuje  Kujawsko-Pomorskiemu  Kuratorowi 
Oświaty informację o zamiarze prowadzenia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 
w formie elektronicznej do 28 lutego 2009 r. 

2. W   przypadku   prowadzenia   rekrutacji   do   szkół   ponadgimnazjalnych   w   formie 
elektronicznej obowiązują następujące dodatkowe zasady: 

 

1) kandydaci wskazują w deklaracji wyboru poszczególne oddziały w trzech wybranych 
przez siebie szkołach, ustalając kolejność swoich preferencji, 

2) kandydaci   mają   moŜliwość   dokonania   ostatecznych   zmian   w   wyborze   szkół 
i deklarowanej kolejności preferencji w terminie od 16 do 19 czerwca 2009 r. 

do godziny 15.00, 
3) kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyŜszej pozycji wśród 

wskazanych przez niego, do którego liczba punktów przy uwzględnieniu innych 
osiągnięć jest wystarczająca do przyjęcia, 

4) dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich 
obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria, w porządku hierarchicznym: 

 

a) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
b) ocena zachowania, 

3. Dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność od jednej  do trzech kopii z oryginałem 
świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, gdy jest to niezbędne dla celów 



rekrutacji. 
§ 6 

Dyrektorzy gimnazjów w powiatach, w których nabór do szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzony jest w postaci elektronicznej zobowiązani są do: 

1) przekazania uczniom klas trzecich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom informacji 
o zasadach naboru elektronicznego, 

2) udostępniania uczniom klas trzecich komputerów w celu wprowadzenia danych oraz 
wydruku formularzy podań do szkół ponadgimnazjalnych, 

3) wprowadzenia     do     systemu     danych     osobowych     kandydatów     do     szkół 
ponadgimnazjalnych, załoŜenia kont i przekazania ich uczniom, 

4) dostarczenia   do   systemu   danych   o   ocenach   końcowych,   wynikach   egzaminu 
gimnazjalnego i innych osiągnięciach uczniów określonych w § 3. 

§ 7 

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są do: 
1) przekazania gimnazjom informacji o warunkach naboru określonych w szkolnych 

regulaminach rekrutacji, 
2) udostępnienia uczniom gimnazjów, które nie są objęte systemem elektronicznym, ich 

rodzicom lub prawnym opiekunom, stanowisk komputerowych w celu wprowadzenia 
danych i wydruku formularzy podań o przyjęcie do klas pierwszych, 

3) przekazywania uczniom  klas trzecich i  ich rodzicom  lub  prawnym  opiekunom, 
informacji o zasadach naboru elektronicznego, 

4) przyjmowania podań kandydatów objętych systemem naboru elektronicznego i spoza 
systemu, przez szkołę pierwszego wyboru (wybrana przez kandydata jako pierwsza 
na liście   preferencji);   w   przypadku   kandydatów   spoza   systemu   wprowadzenia 
do systemu elektronicznego innych danych, 

5) przyjmowania innych dokumentów w przypadku dodatkowych wymagań w ofercie 
edukacyjnej  którejkolwiek z wybranych szkół (zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, umowa o pracę 
w  celu  przygotowania  zawodowego  lub   inne),  w  szkole  pierwszego  wyboru, 
po wcześniejszym   potwierdzeniu   ich   poprawności   przez   szkołę,   w   której   te 
dokumenty są wymagane, 

6) przyjęcia od kandydata składającego podanie do szkoły pierwszego wyboru kopii 
świadectw w ilości odpowiadającej liczbie szkół ponadgimnazjalnych, występujących 
na liście preferencji. 

§ 8 

Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są do realizacji 
szczegółowego harmonogramu naboru elektronicznego zgodnie z § 6 i § 7. 

§ 9 

Przy naborze kandydatów spoza województwa kujawsko-pomorskiego uwzględniona będzie 
punktacja określona w § 3 ust. 1, 2, 3 i zasady wskazane w ust. 4 przez Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Oświaty. Punktacja uwzględniać będzie konkursy przedmiotowe 
na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia sportowe i artystyczne ustalone przez właściwego 
Kuratora Oświaty dla szkoły, do której uczęszczał kandydat. 



§ 10 

1. W okresie rekrutacji tworzy się punkty informacyjne o wolnych miejscach w szkołach 
ponadgimnazj alnych: 

- w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy:  tel.  (052) 34 97 629,  (052) 34 97 625, 
fax (052) 34 97 640; 

- w    Delegaturze    Kuratorium    Oświaty    w    Toruniu:    tel.    (056) 62 18 580, 
fax (056) 62 26 628, tel./fax (056) 49 83 171; 

- w   Delegaturze   Kuratorium   Oświaty   we   Włocławku:   tel.   (054) 23 11 551; 
fax (054) 23 11 374. 

2. Dyrektorzy szkół ponadgimnazj alnych zobowiązani  są do przekazywania na bieŜąco 
do punktów informacyjnych o których mowa w ust.  1, informacji o liczbie wolnych 
miejsc  oraz  do 3  lipca 2009  r.  informacji  o liczbie uczniów przyjętych  do klas 
pierwszych. 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 5/09 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 14 stycznia 2009 r. 

 
 

Wykaz konkursów o zasięgu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

zgodnie z Zarządzeniem nr 76/2008 z dnia 30 września 2008 r. 
 

 
Dla szkół podstawowych: 
 
1) Konkurs polonistyczny dla uczniów klas VI szkoły podstawowej 
2) Konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej 
3) Konkurs wiedzy przyrodniczej dla uczniów szkół podstawowych województwa 

kujawsko - pomorskiego 
 

Dla gimnazjów: 
 
1) Konkurs polonistyczny dla uczniów klas III gimnazjum 
2) Konkurs matematyczny dla uczniów gimnazjum 

3) Wojewódzki konkurs przedmiotowy z fizyki i astronomii dla uczniów gimnazjów 
i szkół podstawowych 

4) Wojewódzki Konkurs Historii i Wiedzy o Regionie dla Gimnazjalistów REGION – 
POLSKA – ŚWIAT 

5) Regionalny konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla uczniów klas III 
gimnazjum 

6) Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów gimnazjów 

7) Wojewódzki konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów gimnazjów 

8) Wojewódzki konkurs języka angielskiego dla gimnazjalistów 

9) Wojewódzki konkurs przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów 

10) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów 

11) Konkurs języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów 

12) Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów 

13) Konkurs Historyczny „Losy Ŝołnierza i dzieje oręŜa polskiego” 

 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/09 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z 
dnia 14 stycznia 2009 r. 

Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki 

sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny 

Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są 

punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: 

Dyscypliny indywidualne: 

akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, 
boks, bowling sportowy, brydŜ sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, 
jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate, WKF, kolarstwo szosowe, 
kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyŜwiarstwo figurowe, łyŜwiarstwo 
szybkie - short track, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, 
narciarstwo klasyczne - biegi, skoki, kombinacja norweska, pięciobój nowoczesny, pływanie, 
pływanie synchroniczne, pływanie w płetwach, podnoszenie cięŜarów, saneczkarstwo, skoki 
do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwod-
do ITF, taekwod-do WAW, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, warcaby, 
wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, Ŝeglarstwo, 
Ŝeglarstwo lodowe. 

Gry zespołowe: 

baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka noŜna, piłka ręczna, 
piłka siatkowa, piłka siatkowa plaŜowa, piłka wodna, rugby, unihokej. 


