
1 

 
 
 
 
 

REKRUTACJA 2021/2022 

Zasady przyjmowania kandydatów 

do szkół (w tym przyznawanie 

punktów w rekrutacji) 
 

Szczegółowe zasady rekrutacji na rok szkolny 

2021/2022 zawierają następujące przepisy:  
 

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 

910 ze zm.) – rozdział 6 (art. 130 – 164) 

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w 

sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
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postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek 

i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737) 

• 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 COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 

– § 11baa 

 
 

 

Informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego można znaleźć w 
Harmonogramie rekrutacji ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-
rekrutacji-do-szkol 
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Informacje o szczególnych osiągnięciach, za które można uzyskać 
dodatkowe punkty w rekrutacji znaleźć można w Wykazie zawodów 
wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 
2021/2022:https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-malopolskiego-
kuratora-oswiaty-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-
i-sportowych/  

 

 

Zasady przyznawania punktów w procesie rekrutacyjnym: 

 
 Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik 

przedstawiony w procentach z:  

- języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 

- języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.  
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 Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (wskazanych przez szkołę, do 
której aplikuje kandydat): celujący – 18 punktów; bardzo dobry – 17 
punktów; dobry – 14 punktów; dostateczny – 8 punktów; dopuszczający – 
2 punkty. 

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów. 

 Szczególne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwo – maksymalnie 18 

punktów. (https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-malopolskiego-

kuratora-oswiaty-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-

artystycznych-i-sportowych/) 

 Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty. 
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Rejestracja kandydata w systemie: 
https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html 

 

 W celu rozpoczęcia rejestracji należy w bocznym menu wybrać pozycję 

menu Zgłoś kandydaturę. 

 Aby zgłosić kandydaturę, należy podać swój numer PESEL lub numer innego 

dokumentu tożsamości, a następnie uzupełnić dane wymagane w 

poszczególnych krokach rejestracji. 

1. W kroku pierwszym należy uzupełnić dane osobowe kandydata, 

zwracając szczególną uwagę na sektor Dane dodatkowe, ponieważ w 

przypadku zaznaczenia jakiejś opcji konieczne jest posiadanie dokumentu 

potwierdzającego spełnianie zaznaczonego kryterium oraz dołączenie go do 

wniosku składanego w szkole I wyboru.  

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
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2. W kroku drugim należy uzupełnić dane rodziców, zwracając szczególną 

uwagę na możliwość wprowadzenia nr telefonu rodzica, który jest bardzo 

przydatny dla szkoły I wyboru w sytuacji, gdy wniosek zawiera błędy. 

3. W kroku trzecim należy wybrać szkoły i oddziały, do których kandydat 

chce ubiegać się o przyjęcie (wybieramy 3 szkoły i dowolną ilość oddziałów 

w tych szkołach). Oddziały układamy według naszego rankingu. Szkoła 

której oddział jest na 1 miejscu jest szkołą pierwszego wyboru. 

4. W kroku czwartym można wydrukować wniosek, który należy zanieść do 

szkoły pierwszego wyboru. 

 

 
 

POWODZENIA   


