
SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  
Technikum nr 13 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10  

w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku  
na rok szkolny 2020/2021 

dla absolwentów szkoły podstawowej 

 §1 

W Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzony 
nabór do klas w następujących zawodach: 

Technikum nr 13 (pięcioletni cykl kształcenia) 

KIERUNEK KLASY WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI 

BRANŻOWYMI ORAZ 

UCZELNIAMI WYŻSZYMI 

MINIMALNE 

PROGI 

PUNKTOWE 

technik elektronik 1C UNITHERM,TELEKOMTELMOR,ECTRON 80 

technik elektryk 1D ELECTRON,UNITERRM,ZEUS, POLSKIE 
SIECI ELEKTRO-ENERGETYCZNE 

80 

technik energetyk 1E GEPEC,ENERGA OPERATOR SA, 
UEGZ,GEPEC SYSTEM SPÓŁKA, 

POLITECHNIKA GDAŃSKA- WYDZIAŁ 
MECHANICZNY 

80 

technik informatyk 1F 

1G 

1K 

ENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIA, 
LOTOS SERWIS, INFOS-SYSTEMY 

KOMPUTEROWE, SEVENET, SII, SENTI 
ONE, WINTHROPCONSULTING, MAX CON, 
IT CENTRUM COMPUTEROWE, KLASTER 
SERWISOWY, GUMED,WYŻSZA SZKOŁA 

BEZPIECZEŃSTWA 

100 

technik programista 1P 110 

technik urządzeń i 

systemów energetyki 

odnawialnej 

1O GEPEC, MASTER SPÓŁKA, SEMEKAS BIS, 
BAHUS KOLEKTORY 

SŁONECZNE,UNITERM, POLITECHNIKA 
GDAŃSKA –WYDZIAŁ ENERGETYKI 

ODNAWIALNEJ 

80 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10 

KIERUNEK KLASY WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI 

BRANŻOWYMI ORAZ 

UCZELNIAMI WYŻSZYMI 

MINIMALNE 

PROGI 

PUNKTOWE 

elektryk 1C ELECTRON,UNITERRM,ZEUS, POLSKIE 
SIECI ELEKTRO-ENERGETYCZNE 

50 

§2 

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji. 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, możliwych do 

uzyskania w procesie rekrutacyjnym wg poniższych zasad:  

a. przy przeliczaniu na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w 

procentach z:  

1. języka polskiego, 

2. matematyki, 
mnoży się przez 0,35.  

3. języka obcego (obowiązkowego dla ucznia), w przypadku gdy na 

świadectwie są dwie oceny  

mnoży się przez 0,30.  

b. Przy przeliczaniu na punkty  ocen uzyskanych na świadectwie z: 



1. języka polskiego;  

2. matematyki; 

3. języka obcego ; 

4. informatyki (w zawodach: technik informatyk, technik programista); 

5. biologii (w zawodach:  technik urządzeń i systemów energetyki 

odnawialnej); 

6. fizyki (w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik 

energetyk, elektryk); 

wyrażonych  w stopniu : 

 celującym    – przyznaje się 18 punktów 

 bardzo dobrym    – przyznaje się 17 punktów 

 dobrym    – przyznaje się 14 punktów 

 dostatecznym    – przyznaje się  8 punktów 

 dopuszczającym - przyznaje się   2 punkty . 

2. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej:  

a. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów, 

b. 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, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 
20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za: 

1) 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; 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

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; 

3) 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, 

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; 



4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o 

zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 
ustawy: 

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; 

5) 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. 

3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. B, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba 

punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów. 

4. 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. 20f ust. 2 pkt 4 lit. 

b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b 

ustawy, przyznaje się 2 punkty. 

5. Inne szczególne przypadki przeliczania ocen na punkty określa Rozporządzanie z 

dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

(Dz. U. poz. 610) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Oceny na 
świadectwie(maksymalna 
liczba punktów 
możliwych do uzyskania-
72) 

obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne 
wymienione na 
świadectwie 

liczba punktów za ocenę 

celujący bardzo 
dobry 

dobry dostateczny dopuszczający 

JĘZYK POLSKI 18 17 14 8 2 

JĘZYK OBCY 
(obowiązkowy dla 
ucznia; 
pierwszeństwo ma 
język angielski) 

18 17 14 8 2 

MATEMATYKA 18 17 14 8 2 

INFORMATYKA (w 
zawodach: technik 
informatyk, technik 
programista) 

18 17 14 8 2 

BIOLOGIA (w 

zawodach:  technik 
urządzeń i 
systemów 
energetyki 

odnawialnej);  

18 17 14 8 2 

FIZYKA (w 
zawodach: technik 
elektronik, technik 
elektryk, technik 
energetyk, 

elektryk); 

18 17 14 8 2 

2. Punkty uzyskane za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej(maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania -28 punktów): 
•ukończenie szkoły podstawowe z wyróżnieniem -7punktów 
•udział w konkursach, olimpiadach przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Dz. U. z 

2019 Poz.1148 i 1737-maksymalnie 18punktów(załącznik nr 1) 
•osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w 

formie wolontariatu -3punkty. 

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Dz. U. z 
2019 Poz.1148 i 1737przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkół 

 

3. przeliczaniu na punkty wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone 
w procentach z:   

 

języka 
polskiego, 

mnoży się przez 
0,35.  

 

matematyki, mnoży się przez 
0,35.  

 

języka obcego 

(obowiązkowego 
dla ucznia), w 

przypadku gdy 
na świadectwie 
są dwie oceny 

mnoży się przez 

0,30 

4. o przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów, 
możliwych do uzyskania w procesie 

rekrutacyjnym(maksymalnie 200pkt ), której składnikami są 

w przeliczaniu 
na punkty 

wyniki 
egzaminu 
ósmoklasisty 

maksymalnie 100 
punktów 

w przeliczaniu 
na punkty 
oceny z 

świadectwa 
ósmoklasisty 

maksymalnie 100 
punktów 

 



 

 §3 

Terminy rekrutacji: 

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 

od 15 czerwca 2020r.  

do 10 lipca 2020r. 

 do godz. 15:00 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

od 26 czerwca 2020r. 

do 10 lipca 2020r. 

do godz. 15:00 

3. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej 

o zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty 

od 31 lipca 2020r. 

do 4 sierpnia 2020r. 

4. 

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 

  

do 4 sierpnia 2020r. 

  

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

12 sierpnia 2020r.  

6. 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

do 14 sierpnia 2020r.  

  

7. 

Przedłożenie przez rodzica kandydata albo 

kandydata pełnoletniego  oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w 

uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej, a także zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu 

od 13 sierpnia 2020 r.  

do 18 sierpnia 2020r 

(do godz. 15.00)  

8. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

 19 sierpnia 2020r.  

(do godz. 14.00) 

9. 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
do 22 sierpnia 2020 r. 

10. 
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

11. 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadniania odmowy przyjęcia 

12. 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
do 3 dni od dnia złożenia odwołania 

do dyrektora szkoły 



  

 

§4 

2. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2020/2021 odbywa się drogą 

elektroniczną w systemie nabor-pomorze.edu.com.pl, w którym kandydat składa 

wniosek nie więcej niż  do pięciu szkół, których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasto Gdańsk,  określając tzw. listę preferencji. 

3. Rodzice adresują wniosek do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.  

 

Wniosek zawiera: 

1)imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku 

numeru   PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

2)imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona 
rodziców; 

3)adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - 
adres miejsca zamieszkania kandydata; 

4)adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku 

kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je 

posiadają; 

5)wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanych; 

6)w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych- wskazanie 
wybranego oddziału w danej szkole. 

 

Do wniosku dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 7b 

ust. 1b, art. 20c ust. 2, art. 20f ust. 4, art. 20g ust. 2, art. 20h ust. 3 i 7, art. 20i ust. 3, art. 

20j ust. 3, art. 20k ust. 2, art. 20n ust. 5, art. 20o ust. 3, art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20q 

ust. 1 i art. 20r ust. 3, odpowiednio: 

a)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b)orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z 

późn. zm.), 

c)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem, 

d)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z 

późn. zm.); 

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ 

prowadzący, o których mowa w art. 20c ust. 4, art. 20e ust. 3, art. 20o ust. 4 i art. 20p ust. 1 
pkt 3; 



3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - jeżeli organ prowadzący określił 
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata; 

4)dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa 

w art. 20d, art. 20e ust. 2, art. 20f ust. 1, 2 pkt 1 i ust. 3, art. 20g ust. 1, art. 20h ust. 1 pkt 1 

i 2, ust. 4 i 6 pkt 1 i 2, art. 20i ust. 1 i 2 pkt 1, art. 20j ust. 1 i 2 pkt 1, art. 20k ust. 1 i 6 oraz 

art. 20r ust. 1 i 2, odpowiednio: 

a)świadectwo ukończenia szkoły; 

b)zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

c)zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, 

e)w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zaświadczenie lekarskie 

zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich 

kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i 
uczestników studiów doktoranckich, 

PRZECIWSKAZANIA DO UPRAWIANIA ZAWODU 
technik elektronik  nadmierna potliwość  

  ograniczenia sprawności rąk  

 przewlekłe choroby skóry  

  schorzenia układu nerwowego  

  wady wzroku, brak widzenia  obuocznego, zaburzenia  
widzenia barw 

 zaburzenia równowagi  i świadomości  

 znaczny niedosłuch 

technik elektryk  wady wzroku nie dające skorygować się szkłami 
optycznymi, 

  znaczny stopień zaburzenia ruchu, przewlekłe schorzenia 
układu oddechowego, 

  skłonności skóry do uczuleń i pocenia oraz epilepsja 

  i inne stany chorobowe przebiegające z utratą 
przytomności 

technik energetyk  nadmierna potliwość rąk  

 niedosłuch w stopniu znacznym  

 przewlekłe choroby skóry  

  schorzenia układu nerwowego 

 wady wzroku, brak widzenia  obuocznego  

 zaburzenia równowagi. 

technik informatyk •    wzmożona pobudliwość ruchowa,  

     wady wzroku nie poddające się korekcji, 
•     zaburzenie równowagi i świadomości, 
•     potliwość rąk, 
•     przewlekłe choroby skóry dłoni, 
•     brak widzenia obuocznego, 

technik programista 

technik urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 

 wady wzroku, brak widzenia obuocznego 

  niedosłuch w stopniu znacznym  

  zaburzenia układu nerwowego  

  choroby przewlekłe skóry  

 nadmierna potliwość rąk  

  zaburzenia równowagi 

elektryk  wady wzroku nie dające skorygować się szkłami 
optycznymi, 

  znaczny stopień zaburzenia ruchu, przewlekłe schorzenia 
układu oddechowego, 

  skłonności skóry do uczuleń i pocenia oraz epilepsja i inne 
stany chorobowe przebiegające z utratą przytomności. 

 



f)opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 
zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej, 

g) 3 fotografie; 

5)Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. a, b i d-g, są składane w 

oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z 

art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. 

6)Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a i b, mogą być składane w postaci kopii 
poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

7)Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. d-g, mogą być składane 

także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub 
pełnoletniego kandydata. 

8)Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań. 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. 

„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 
publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)  

 Rozporządzenie 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)  

 Zarządzenie Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2020 r. Załącznik do 

Zarządzenia Nr 3/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty  

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/prawo-oswiatowe-rozdz_6-przyjmowanie-do-szkol...pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/prawo-oswiatowe-rozdz_6-przyjmowanie-do-szkol...pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/prawo-oswiatowe-rozdz_6-przyjmowanie-do-szkol...pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/rozporzadzenie-men-21_08_19.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/rozporzadzenie-men-21_08_19.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/rozporzadzenie-men-21_08_19.pdf

