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Zarządzenie Nr 7/2013    

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 5 lutego 2013 r. 

 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko - pomorskim na rok szkolny 

2013/2014 oraz  sposobu przeliczania na punkty ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego, a 

także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów. 

Na podstawie § 23 pkt  2, pkt 3 i pkt 4 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  oraz  z 2009 r. Nr 31, poz.208) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do publicznych gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych: 

 

Gimnazja dla młodzieży 

      

1.  

Składanie podań przez kandydatów do gimnazjów 

ogólnodostępnych, nie wymienionych w punkcie 2.  

do 3 czerwca 2013 r. 

(poniedziałek), 

do godz. 15.00   

2.  

Składanie podań do gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych,     

w których od kandydatów wymaga się szczegółowych 

predyspozycji lub umiejętności, w tym w szczególności do 

gimnazjów dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych           

w gimnazjach, gimnazjów będących szkołami mistrzostwa 

sportowego, oddziałów sportowych w gimnazjach.  

do 22 kwietnia 

2013 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 15.00 

3.   

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej  

i zaświadczeń z OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych 

wymaganych dokumentów (szczegółowe wymagania zawarte  

są w regulaminach rekrutacji szkół). 

do 2 lipca 2013 r. 

(wtorek), 

do godz. 15.00 

4.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do gimnazjów. 

do 4 lipca 2013 r. 

(czwartek),  

do godz. 15.00  

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży: zasadnicze szkoły zawodowe, licea 

ogólnokształcące i technika 

1.  
Składanie podań przez kandydatów do nie więcej niż trzech 

wybranych szkół. 

od 27 maja 2013 r.  

do 21 czerwca 

2013 r.,  

do godz. 15.00 
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2.  Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę. 

do 2 lipca 2013 r. 

(wtorek),  

do godz. 12.00  

3.  
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

do szkół. 

do 4 lipca 2013 r. 

(czwartek), 

do godz. 15.00  

4.  

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez 

kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do 

przyjęcia do szkół.  

 do 8 lipca 2013 r.  

(poniedziałek), 

do godz. 12.00  

5.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół. 

8 lipca 2013 r. 

(poniedziałek),  

do godz. 15.00  

6.  
Składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do  

 8 lipca 2013 r. nie dokonały pełnego naboru.  

do 10 lipca  

2013 r. (środa), 

do godz. 15.00  

            

7.  

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które  

w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru. 

 11 lipca 2013 r. 

(czwartek), 

do godz. 12.00  

8.  

Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla absolwentów 

gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego  

w późniejszym terminie. 

po 20 sierpnia  

2013 r.  

9.  
Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji przez szkoły, które nie 

dokonały pełnego naboru do 11 lipca 2013 r. 

do 31 sierpnia  

2013 r.,  

do godz. 12.00  

Szkoły policealne dla młodzieży oraz szkoły dla dorosłych: licea ogólnokształcące,  

szkoły policealne, gimnazja.  

1. 
Składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów  

w wybranej szkole.   

do 23 sierpnia  

2013 r.,  

do godz. 15.00  

2. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół.  

do 26 sierpnia  

2013 r.,  

do godz. 15.00  

3. 
Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji przez szkoły, które nie 

dokonały pełnego naboru do dnia 23 sierpnia 2013 r.  

 do 31 sierpnia 

2013 r.  

§ 2. Ogólne zasady rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum i klasy pierwszej 

szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: zasadniczej szkoły zawodowej, 

liceum ogólnokształcącego i technikum. 

1. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego 

przez gminę lub innego, należącego do sieci gimnazjów ustalanej przez gminę, są 

następujące: 

1) do klasy pierwszej gimnazjum, o którym wyżej mowa, przyjmuje się: 

- z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie 

danego gimnazjum; 

- na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół 

podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum   

w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami; 
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2) przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego 

gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje   

gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych  

w statucie gimnazjum; 

3) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim organizowanych  

i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, 

wymienionych w załączniku nr l, a także o zasięgu ponadwojewódzkim, 

których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 

programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do 

wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa wyżej. 

 

2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: 

zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum decydują 

kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające liczbę punktów: 

1) możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku 

nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu; 

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez 

szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

3) możliwych do uzyskania za następujące osiągnięcia ucznia wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum: 

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem; 

- udział w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez kuratora 

oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz w olimpiadach 

ogólnopolskich; 

- osiągnięcia sportowe, co najmniej na szczeblu powiatowym; 

- osiągnięcia artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym; 

- działalność wykonywaną w ramach wolontariatu. 

4) możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,  

w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 i 3 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, z późn. zm.). 

 

3. W przypadku braku zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego dla ucznia, który został zwolniony z egzaminu 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, 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. 

 

4. Laureaci olimpiad ogólnopolskich dla gimnazjalistów oraz konkursów co najmniej 

o zasięgu wojewódzkim (wymienionych w załączniku nr 2), których program 

obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej co najmniej 

jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej 

niezależnie od kryteriów, o których mowa wyżej. 
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5. Laureaci i finaliści konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez 

Kuratora Oświaty oraz olimpiad ogólnopolskich dla gimnazjalistów przedstawiają  

w szkole pierwszego wyboru oryginał zaświadczenia wydanego odpowiednio przez  

kuratora lub organizatora olimpiady. 

   

6. Osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym,           

a  także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu, kandydaci dokumentują 

przedstawiając w szkole pierwszego wyboru oryginał dyplomu lub 

zaświadczenia, wystawionego przez odpowiednią instytucję lub organizację. 

 

7. 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, z późn. zm.). 

 

8. Dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność z oryginałem od jednej do trzech 

kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, gdy 

jest to niezbędne dla celów rekrutacji. 

 

§ 3.  Ogólne zasady rekrutacji do szkół policealnych dla młodzieży oraz szkół 

dla dorosłych: gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej. 

1. O  przyjęciu   kandydatów   do   klasy   pierwszej   lub   na   semestr   pierwszy  szkoły 

policealnej dla młodzieży oraz szkół dla dorosłych: gimnazjum, liceum 

ogólnokształcącego i szkoły policealnej, decydują kryteria zawarte w statucie szkoły, 

uwzględniające: 

1) pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli 

szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza; 

2)  sumę   punktów   za   oceny   uzyskane   na   egzaminie   wstępnym   lub    

z rozmowy kwalifikacyjnej   i   za   oceny   z   wybranych   obowiązkowych 

zajęć   edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły niższego 

stopnia; 

3) inne dodatkowe kryteria w zależności od zawodu, w którym kształci szkoła. 

 

2. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w pkt. l, mogą odstąpić 

od  przeprowadzenia   egzaminu   wstępnego   lub   rozmowy   kwalifikacyjnej,  jeżeli   

liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje 

szkoła. 

 

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do szkół policealnych 

niezależnie od kryteriów wymienionych w pkt. l. 

 

4. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat 

lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę oraz osoby 

uprawnione na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 

2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla 

dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków,           
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w jakich osoba, która  ukończyła gimnazjum może spełniać obowiązek nauki przez w w 

w jakich osoba, która  ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez 

uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 r., poz. 857).  

 

 

            § 4. Szczegółowe kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych 

dla młodzieży: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. 

1. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej 

szkół ponadgimnazjalnych w procesie rekrutacji wynosi 200. 

 

2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen 

z przedmiotów oraz innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum ustala się w następujący sposób: 

 

 

 

L.p. Przedmioty/osiągnięcia 

przeliczane na punkty 

 

 

Maksymalna liczba 

punktów do 

uzyskania za 

osiągnięcia 

Maksymalna 

punktacja 

składowa  

1.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego              100  

Część humanistyczna  

 Język polski   20 

 Historia i wiedza o społeczeństwie  20 

Cześć matematyczno-przyrodnicza  

 Matematyka   20 

 Przedmioty przyrodnicze (biologia, 

fizyka, chemia, geografia)  

 20 

Języki obce 

 Język obcy   20 

2. Oceny z zajęć edukacyjnych                64        

2.1.  Język polski                16       

 stopień celujący   16 

 stopień bardzo dobry  14 

 stopień dobry  11 

 stopień dostateczny    6 

 stopień dopuszczający  

 

   2 

2.2.Trzy zajęcia edukacyjne wskazane przez 

szkołę: (za każde wskazane zajęcia 

edukacyjne max 16 punktów)  

               48  

 stopień celujący   16 

 stopień bardzo dobry  13 

 stopień dobry  10 

 stopień dostateczny     5 

 stopień dopuszczający     2 



6 

 

3.  Inne osiągnięcia kandydata 

wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum  

               36  

3.1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem                   6  

3.2. Osiągnięcia w konkursach wiedzy, 

artystycznych i zawodach sportowych 

organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na 

szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkół 

               20 

(niezależnie od liczby 

osiągnięć) 

 

 uzyskanie w konkursach przedmio-

towych organizowanych przez 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oś-

wiaty lub w konkursach współorga-

nizowanych przez Kujawsko-Pomor-

skiego Kuratora Oświaty wymienionych 

w załączniku nr 2, tytułu finalisty,  

 15 

 uzyskanie w konkursach tematycznych 

oraz w innych konkursach 

współorganizowanych przez Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty 

wymienionych w załączniku nr 3 tytułu 

laureata  

   5 

 uzyskanie w konkursach tematycznych 

oraz w innych konkursach współ-

organizowanych przez Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty 

wymienionych w załączniku nr 3 tytułu 

finalisty 

   3 

3.3. Osiągnięcia sportowe co najmniej na 

szczeblu powiatowym zgodnie z listą 

dyscyplin sportowych zamieszczonych                 

w załączniku  nr 4  

4 
(niezależnie od liczby 

osiągnięć) 

 

 osiągnięcia na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym (miejsca od 

pierwszego do szóstego w zawodach 

krajowych lub reprezentowanie Polski 

na arenie międzynarodowej) 

   4 

 osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim 

(miejsca od pierwszego do szóstego)  

   3  

 

 osiągnięcia na szczeblu powiatowym  

(miejsca od pierwszego do trzeciego)  

  

  2 

3.4. Osiągnięcia artystyczne w konkursach 

organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym 

 

                4 

(niezależnie od liczby 

osiągnięć) 

 

 osiągnięcia na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym (miejsca od 

   4 
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pierwszego do szóstego na szczeblu 

krajowym lub reprezentowanie Polski 

na arenie międzynarodowej) 

 osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim 

(miejsca od pierwszego do szóstego) 

   3  

 

 osiągnięcia na szczeblu powiatowym       

(miejsca od pierwszego do trzeciego) 

 

 
  2 

3.5. Osiągnięcia w aktywności na rzecz 

innych ludzi w formie wolontariatu 

Wolontariat rozumiany jako działalność 

wykonywania ochotniczo i bez wynagro-

dzenia (np. aktywna współpraca  z domem 

dziecka, hospicjum, organizacjami charyta-

tywnymi itp.) na zasadach określonych 

w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działal-

ności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Działalność musi być udokumentowana 

i prowadzona przez co najmniej nieprzer-

wany okres 10 miesięcy.  

2 

 

 

Uwagi do tabeli:  

 Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.  

 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ustala (w punkcie 1 tabeli) sposób przeli-

czania wyników z każdej części egzaminu gimnazjalnego podanego w procentach 

na punkty według następującej zasady: 1% = 0,2 pkt. 

 Suma składowych punktów za każde z podanych w punktach 1-3 osiągnięć nie 

może być większa od maksymalnej liczby punktów przydzielanych za dane 

osiągnięcie. W przypadku, gdy suma punktów składowych przekracza 

maksymalną liczbę punktów do uzyskania za osiągnięcie, kandydat otrzymuje 

maksymalną liczbę punktów. 

 

§ 5. Przy naborze kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych spoza województwa 

kujawsko-pomorskiego uwzględniona będzie punktacja określona w § 2 pkt. 2 i pkt. 4 

oraz zasady wskazane w § 2 pkt. 7 niniejszego zarządzenia. Punktacja uwzględniać 

będzie konkursy przedmiotowe na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia sportowe i artys-

tyczne ustalone przez właściwego kuratora oświaty dla szkoły, do której uczęszczał 

kandydat. 

 

§ 6. 1. Do gimnazjum specjalnego oraz do oddziałów specjalnych w gimnazjach 

ogólnodostępnych przyjmowane są, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół 

orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów. 

 

2. Do gimnazjum integracyjnego oraz do oddziałów integracyjnych w gimnazjach 

ogólnodostępnych, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), przyjmowane są: 

 

1) dzieci posiadające orzeczenie, o którym mowa w ust. 1; 
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2) dzieci pełnosprawne, na warunkach określonych w § 2 pkt 1. 

 

§ 7. 1. Kandydaci do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa 

sportowego przyjmowani są na warunkach określonych w ust. 2 i 3 oraz w  § 2,  4, 5 i 8 

zarządzenia. 

 

2. Kandydaci do szkół i klas, o których mowa w ust. 1, powinni posiadać: 

 

1) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego 

lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-

kwalifikacyjną, lub trenera albo instruktora, o którym mowa w ust. 3, a w przypadku 

kandydatów do szkół mistrzostwa sportowego - zaliczenie prób sprawności fizycznej 

zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące z daną szkołą; 

3) pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 

 

3. Przy przyjmowaniu kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół 

mistrzostwa sportowego uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia 

sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

 

§ 8. Zasady rekrutacji elektronicznej. 

 

1. W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji w podległych szkołach, jednostki 

samorządu    terytorialnego     mogą    stosować     elektroniczny     system    naboru,     

zgodny z zasadami ustalonymi w niniejszym zarządzeniu oraz wynikającymi  

z 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,                    

z późn. zm.). 

 

2. Jednostka   samorządu    terytorialnego    ma    obowiązek    przekazania    Kujawsko- 

Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o zamiarze prowadzenia rekrutacji   

do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej do 25 lutego 2013r. 

 

3. W  przypadku  prowadzenia  rekrutacji   do   szkół  ponadgimnazjalnych  w  formie 

elektronicznej obowiązują następujące dodatkowe zasady: 

1) kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w trzech 

wybranych przez siebie szkołach, ustalając kolejność wybranych oddziałów 

w formie listy preferencji; 

2) kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji 

wśród oddziałów wskazanych na liście preferencji, jeżeli liczba punktów 

uzyskanych przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia. 

 

4. Dyrektorzy gimnazjów w powiatach, w których nabór do  szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzony jest w formie 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 
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danych oraz wydruku formularzy podań szkół ponadgimnazjalnych; 

3) wprowadzenia do systemu danych osobowych kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych, założenia kont i przekazania ich uczniom; 

4) dostarczenia   do   systemu   danych   o   ocenach   końcowych,   wynikach   

egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uczniów określonych  

w § 2 pkt. 2 zarządzenia, o ile system przewiduje takie uprawnienia dla 

dyrektorów gimnazjów. 

 

5. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są do: 

1) przekazania dyrektorom gimnazjów, a za ich pośrednictwem uczniom  

i rodzicom, informacji o zasadach 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) przyjmowania podań kandydatów objętych systemem naboru elektronicznego 

i spoza systemu przez szkołę pierwszego wyboru (wybrana przez 

kandydata jako pierwsza na liście preferencji); 

4) przyjmowania w szkole pierwszego wyboru innych dokumentów, jeżeli 

wymaga ich którakolwiek z wybranych przez kandydatów szkół (zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań   zdrowotnych   do   kształcenia    

w   określonym   zawodzie,   umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego 

lub inne); poprawność dokumentów powinna być wcześniej potwierdzona przez 

szkołę, która ich wymaga; 

5) przyjęcia od kandydata składającego podanie do szkoły pierwszego wyboru 

kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o egzaminach. 

 

§ 9. Kurator oświaty w terminie do 31 marca 2013 r. przekazuje gminom  

i dyrektorom gimnazjów informacje o szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających 

realizację obowiązku nauki. 

 

§ 10. Organizacja punktów informacyjnych o wolnych miejscach w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

 

1. W okresie rekrutacji tworzy się punkty informacyjne o wolnych miejscach            

w szkołach ponadgimnazjalnych:  

- w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: tel. (52) 34 97 614,   

lub (52) 34 97 629, tel./fax (52) 34 97 640;  

email: dkrzyzelewska@bydgoszcz.uw.gov.pl lub ebrylewska@bydgoszcz.uw.gov.pl 

- w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Toruniu: tel. 506 094 733 lub 508129 685 

email: delegatura.ko.torun@gmail.com 

- w Delegaturze Kuratorium Oświaty we Włocławku: tel. (54) 23 13 172 lub      

(54) 23 11 551 w.35; fax (54) 23 11 374, email: kobdw@wp.pl 

 

2. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są do przekazania odpowiednio 

Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty, Dyrektorowi Delegatury 

Kuratorium w Toruniu lub we Włocławku: 

- do 8 lipca 2013r., do godz. 15.00 informacji o liczbie uczniów przyjętych 

w pierwszym naborze; 

mailto:dkrzyzelewska@bydgoszcz.uw.gov.pl
mailto:enowak@bydgoszcz.uw.gov.pl
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- do 11 lipca 2013r., do godz. 15.00 informacji o liczbie uczniów przyjętych   

w drugim naborze. 

 

3. Informacje należy przekazać w formie elektronicznej na adresy podane w ust. 1 

według wzoru, który zostanie przekazany dyrektorom szkół w systemie PIKO 

do 21 czerwca 2013 r. 

           § 11. Zarządzenie nie dotyczy przyjęć kandydatów do oddziałów klas pierwszych 

ponadgimnazjalnych szkół specjalnych. 

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Wspomagania Edukacji 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Kujawsko-Pomorski 

Kurator Oświaty 

Anna Łukaszewska 
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                                                                                   Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 7/2013 

       Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

       z dnia 5 lutego 2013 r. 

 

 

 

 

                           Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych 

przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013, 

których laureaci uzyskują prawo przyjęcia do dowolnie wybranego gimnazjum 

 

 

 

I.   Konkursy organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  

 

1. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka polskiego;  

2. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki; 

3. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z przyrody.  

 

 

II.  Konkursy współorganizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  

 

       Konkurs matematyczny dla uczniów klas VI szkół podstawowych „Liga zadaniowa”. 
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                                                                                  Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 7/2013 

       Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

       z dnia 5 lutego 2013 r. 

 

 

 

 

 

Wykaz konkursów organizowanych i współorganizowanych 

                                     przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty                                                                                  

o    oraz olimpiad ogólnopolskich dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013,                              

                 których laureaci uzyskują prawo wstępu do dowolnie wybranej szkoły  

                       ponadgimnazjalnej, a finaliści uzyskują 15 punktów w procesie rekrutacji 

 

 

 

I. Konkursy organizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty: 

 

1. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka polskiego;  

2. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z matematyki; 

3. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z historii; 

4. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z fizyki; 

5. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z chemii; 

6. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z biologii; 

7. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z geografii; 

8. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka angielskiego; 

9. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego; 

10. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka rosyjskiego; 

11. Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka francuskiego. 

  

 

II. Konkursy współorganizowane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty: 

 

1. Konkurs matematyczny dla uczniów klas I i II gimnazjum „Liga zadaniowa;”   

2. Konkurs wojewódzki z fizyki i astoronomii; 

3. Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III 

gimnazjum. 

 

 

III. Olimpiady ogólnopolskie dla uczniów gimnazjum: 

 

1. Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów; 

2. Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów; 

3. Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.                          
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                                                                                   Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 7/2013 

       Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

       z dnia 5 lutego 2013 r. 

 

 

 

 

 

Wykaz konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych 

przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  

dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013, 

których laureaci uzyskują 5 punktów, a finaliści  

uzyskują 3 punkty w procesie rekrutacji  

 

 

 

 

 

1. Ogólnopolski konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach           

1914 – 1989;”                                                                                                                    

2. Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach                            

1768 – 1864. Od konferencji barskiej do powstania styczniowego”. 
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                 Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 7/2013 

                                                                                  Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

       z dnia 5 lutego 2013 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, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, 

jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate, WKF, kolarstwo szosowe, 

kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo 

szybkie - short track, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, 

narciarstwo klasyczne - biegi, skoki, kombinacja norweska, pięciobój nowoczesny, pływanie, 

pływanie synchroniczne, pływanie w płetwach, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki 

do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo 

ITF, taekwondo WAW, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, warcaby, wioślarstwo, 

wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo 

lodowe.  

 

Gry zespołowe:  

 

baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, korfball, piłka nożna, 

piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


