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Regulamin Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego  

im. Oswalda Balzera w Zakopanem 

na rok szkolny 2022/2023 dla absolwentów szkoły podstawowej 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 

zm.) - rozdział 6 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf 

 
 

2. 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) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf 

 
 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 

(Dz. U. poz.493 z późn.zm.) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000493 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1525) -  

§ 11a; § 11b ust. 1;  § 11bab ust. 1-3; § 13b ust. 5c; 

      https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001525/O/D20211525.pdf 
 

4. ZARZĄDZENIE NR 6/22 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  

26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów 

do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo 

oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia  

i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 

2022/2023 

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-6-22-malopolskiego-kuratora-z-dnia-26-

stycznia-2022-r/ 
 

5. ZARZĄDZENIE NR 21/22 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia  

25 lutego 2022r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok 

szkolny 2022/2023 

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-malopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-

wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2/ 
 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000493
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001525/O/D20211525.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-6-22-malopolskiego-kuratora-z-dnia-26-stycznia-2022-r/
https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-6-22-malopolskiego-kuratora-z-dnia-26-stycznia-2022-r/
https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-malopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2/
https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-malopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2/
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6. Komunikat w sprawie zawodów sportowych organizowanych w latach 2017/2018 – 

2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej na rok 

szkolny 2022/2023 

https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-w-sprawie-zawodow-sportowych-

organizowanych-w-latach-2017-2018-2020-2021-ktore-moga-byc-wymienione-na-

swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej-oraz-uwzgledniane-w-postepowaniu-re/ 

 

§ 1 

 

1. Regulamin określa zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych Liceum  

Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem. 

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, 

wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 

3. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy 

VULCAN: https://malopolska.edu.com.pl 

4. Każdy kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły ponadpodstawowe, a w obrębie jednej 

szkoły dowolną liczbę oddziałów zgodnie z listą preferencji. 

5. Jako szkołę pierwszego wyboru należy wybrać tę do której kandydat najbardziej chce zostać 

przyjęty. 

 

§ 2 

Planowane oddziały klasy pierwszej w Liceum Ogólnokształcącym im. Oswalda Balzera  

w Zakopanem w roku szkolnym 2022/2023: 

 

Klasa 

 

Przedmioty 

rozszerzone 

 

Przedmioty 

uzupełniające 

 

Drugi język 

obcy 

Przedmioty,  

z których oceny 

brane są pod 

uwagę  

w rekrutacji 

 

Klasa przygotowuje 

do studiów 

1 A 

- matematyka 

- j. angielski 

fizyka stosowana 

(2 godz. w cyklu 

kształcenia) 

j. niemiecki - j. polski 

- matematyka 

- j. obcy 

- fizyka 

- kierunki techniczne 

oraz ekonomiczne, 

matematyka, fizyka 

informatyka, elektronika 

1 B 

- biologia 

- chemia 

matematyka 

stosowana 

(3 godz. w cyklu 

kształcenia) 

j. niemiecki - j. polski 

- matematyka 

- biologia 

- chemia 

- kierunki medyczne i 

farmaceutyczne, 

pokrewne z medycyną, 

biologia, ochrona 

środowiska, chemia, 

biochemia, 

biotechnologia 

1 C 

- j. polski 

- historia 

- j. angielski 

 j. niemiecki - j. polski 

- matematyka 

- j. obcy 

- historia 

- prawo, filologie obce, 

polonistyka, historia, 

psychologia, 

archeologia, socjologia, 

politologia, stosunki 

międzynarodowe 

https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-w-sprawie-zawodow-sportowych-organizowanych-w-latach-2017-2018-2020-2021-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej-oraz-uwzgledniane-w-postepowaniu-re/
https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-w-sprawie-zawodow-sportowych-organizowanych-w-latach-2017-2018-2020-2021-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej-oraz-uwzgledniane-w-postepowaniu-re/
https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-w-sprawie-zawodow-sportowych-organizowanych-w-latach-2017-2018-2020-2021-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej-oraz-uwzgledniane-w-postepowaniu-re/
https://malopolska.edu.com.pl/
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1 D 

- j. polski 

- j. angielski 

j. hiszpański 

poszerzony lub 

j. niemiecki 

poszerzony 

( 8 godz. w cyklu 

kształcenia) 

j. hiszpański 

lub 

j. niemiecki 

- j. polski 

- matematyka 

- dwa j. obce 

- prawo, filologie obce, 

polonistyka, historia, 

psychologia, 

archeologia, socjologia, 

politologia, stosunki 

międzynarodowe 

1 E 

- matematyka 

- informatyka 

- j. angielski 

 j. niemiecki - j. polski 

- matematyka 

- j. obcy 

-geografia 

-  informatyka, kierunki 

techniczne oraz 

ekonomiczne, 

matematyka, fizyka, 

elektronika 

 

§ 3 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego: 

 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do 

szkoły  wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

od 16 maja 

do 20 czerwca 2022r. 

od 27 lipca  

do 03 sierpnia 2022 r. 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia 

nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do 

których kandyduje. 

od 24 czerwca  

do 12 lipca 2022 r. 
nie dotyczy 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczonych  

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 12 lipca 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. 

4. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej  

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 

okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

do 18 lipca 2022 r. do 8 sierpnia 2022 r. 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

19 lipca 2022 r.  

 do godz.12:00 

09 sierpnia 2022 r. 

 do godz.12:00 
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Procedura odwoławcza 

10. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej  

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
do 29 lipca 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. 

11. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

12. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania  

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

13. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania  

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora 

szkoły. 

 

§ 4 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów  uzyskanych w wyniku: 

a) egzaminu ósmoklasisty max. 100 pkt. 

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik 

przedstawiony w procentach z: 

 języka polskiego – mnoży się przez 0,35 

 matematyki – mnoży się przez 0,35 

 języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3 

 

b) przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, 

matematyki i dwóch przedmiotów wybranych do danej klasy max.72 pkt.  

Zasady przeliczania ocen na punkty: 

 celujący – 18 pkt. 

 bardzo dobry – 17 pkt. 

 dobry – 14 pkt. 

 dostateczny – 8 pkt. 

 dopuszczający – 2 pkt. 

 

c) świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt., 

 

d) osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

6. 

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły do której 

kandydat został zakwalifikowany w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały 

one wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły). 

od 19 lipca  

do 25 lipca 2022r. 

do godz.15:00 

od 09 sierpnia  

do 17 sierpnia 2022r. 

do godz.15:00 

7. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych. 

26 lipca 2022r. 

do godz.12:00 

28 sierpnia 2022 r.   

do godz.12:00 

8. 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora 

Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 
26 lipca 2022 r. 18 sierpnia 2022 r. 

9. 

Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora 

Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w 

szkołach ponadpodstawowych na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

do 27 lipca 2022r.  
do 19 sierpnia 

2022r. 
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 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 
 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt., 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.; 

 

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 
 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

– 7 pkt., 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  

– 5 pkt., 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt., 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt., 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.; 
 

 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż ww. wymienione, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
 

 międzynarodowym – 4 pkt., 

 krajowym – 3 pkt., 

 wojewódzkim – 2 pkt., 

 powiatowym – 1 pkt. 

 

 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.6 ustawy o systemie oświaty 

dla uczniów szkół i placówek artystycznych: 
 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt., 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt., 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.; 

 

 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 dla uczniów szkół  

i placówek artystycznych: 
 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt., 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt., 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt., 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt., 
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 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt., 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt; 
 

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

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 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 pkt. 

 

e) osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  

w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt. 

  

§ 5 

1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy 

o systemie oświaty, lub laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o 

systemie oświaty, których organizatorem jest Minister Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej – są przyjmowani  

do szkoły w pierwszej kolejności. 

2.  Laureaci lub finaliści do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączają zaświadczenie 

o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty – w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, 

w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu albo w postaci kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 

 

§ 6 

1. Absolwentom szkół podstawowych zwolnionym z obowiązku przystąpienia  

do egzaminu ósmoklasisty w związku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanym ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz w związku ze szczególnym 

przypadkiem losowym lub zdrowotnym na punkty przelicza się oceny z języka polskiego, 

matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym - przyznaje się po 35 pkt., 

 bardzo dobrym - przyznaje się po 30 pkt., 

 dobrym - przyznaje się po 25 pkt., 

 dostatecznym - przyznaje się po 15 pkt., 

 dopuszczającym - przyznaje się po 10 pkt.; 

 

b) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym - przyznaje się 30 pkt., 

 bardzo dobrym - przyznaje się 25 pkt., 
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 dobrym - przyznaje się 20 pkt., 

 dostatecznym - przyznaje się 10 pkt, 

 dopuszczającym - przyznaje się 5 pkt.   
 

§ 7 
 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 

kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (art.134 ust. 3 

ustawy - Prawo oświatowe). 

2. W przepadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, tj.: wielodzietność 

rodziny kandydata (oświadczenie), niepełnosprawność kandydata (orzeczenie), 

niepełnosprawność jednego z rodziców / obojga rodziców kandydata (orzeczenie), 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie), samotne wychowanie kandydata w 

rodzinie (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), objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument). 

 

§ 8 

 

1. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do Liceum Ogólnokształcącego  

im. Oswalda Balzera w Zakopanem potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły poprzez 

dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie podanym w § 3 niniejszego 

Regulaminu. 

2. Dodatkowo kandydaci proszeni są o dostarczenie do szkoły następujących dokumentów:  

a) 1 zdjęcie podpisane na odwrocie, 

b) kserokopię aktu urodzenia, 

c) kartę informacyjną do potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej, 

pobraną z macierzystej szkoły podstawowej, 

d) opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli kandydat posiada), 

e) kartę zdrowia. 

 

§ 9 
 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 


