
HARMONORGAM 

 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym  

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w województwie 

pomorskim na rok szkolny 2018/2019, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania 

tych czynności. 
 

ustalony Zarządzeniem Nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 roku   
 

Na podstawie: 

art. 154 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203)  

oraz art. 20wa ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze 

zm.)  w związku art. 149, 155, 165, 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203) 

 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

w postępowaniu  

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas 

pierwszych publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków  

lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 14 maja 2018 r. 

 

do 20 czerwca 2018 r. 

od 13 lipca 2018 r. 

 

do 10 sierpnia 2018 r. 

do godz. 12;00 

2. Przeprowadzenie odpowiednio prób 

sprawności fizycznej, sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu 

kompetencji językowych lub sprawdzianu 

o którym mowa w art. 20 g ust. 1a 

od 14 maja 2018 r. 

 

do 6 czerwca 2018 r. 

od 13 lipca 2018 r. 

godz.12.00 

 

do 17 lipca 2018 r. 

godz.12.00 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną informacji o 

uzyskanych przez poszczególnych 

kandydatów wynikach sprawdzianu oraz prób 

sprawności fizycznej 

do 8 czerwca 2018 r. 
17 lipca 2018 r.  
do godz. 15:00 

4. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum 

oraz zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

od 22 czerwca 2018 r. 

od godz.12.00 

 

do 26 czerwca 2018 r. 

do godz.15.00 

 

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły  

i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 

ustawy 

do 5 lipca 2018 r. 

do godz.15.00 

do 24 sierpnia 2018 r. 

do godz. 15:00 



6. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

zawierające imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 

informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu kandydata, a także 

najniższą liczbę punktów, która uprawnia  

do przyjęcia. 

6 lipca 2018 r. 

do godz.12.00 

do 27 sierpnia 2018 r. 

do godz. 12:00 

7. Wydanie przez szkołę prowadzącą 

kształcenie zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie kandydatowi z listy 

kandydatów zakwalifikowanych,  

w przypadku złożenia przez kandydata 

oświadczenia o wyborze tej szkoły 

od 6 lipca 2018 r. 

od godz.12.00 

 

do 9 lipca 2018 r. 

do godz.15.00 

od 27 sierpnia 2018 r. 

 

do 28 sierpnia 2018 r. 

do godz. 15:00 

8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata, 

albo kandydata pełnoletniego woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum i 

oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały 

one złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe – także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu. 

od 6 lipca 2018 r 

od godz.12.00 

 

do 11 lipca 2018 r. 

do godz.15.00 

od 27 sierpnia 2018 r 

od godz.12.00 

 

do 30 sierpnia 2018 r. 

do godz.12.00 

9. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

12 lipca 2018 r. 

od godz.12.00 
31 sierpnia 2018 r. 

od godz.12.00 

10. Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadgimnazjalnej Pomorskiego Kuratora 

Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 

poprzez wypełnienie kwestionariusza on-line. 

niezwłocznie, 

nie później niż 

do 13 lipca 2018 r. 

do godz.15.00 

niezwłocznie, 

nie później niż 

do 31 sierpnia 2018 r. 

do godz. 15.00 

                                       PUNKT INFORMACYJNY 

 

Starostwo Powiatowe w Malborku 

Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu 

Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork 

tel. 55 646 04 48,  55 646 04 69  fax. 55 646 04 48 

s.grabowska@powiat.malbork.pl,   m.piekarska@powiat.malbork.pl, 

k.reszka@powiat.malbork.pl,   p.pawlikowska@powiat.malbork.pl,  

I piętro, pokój 47-49 

www.powiat.malbork.pl 
 

 

mailto:s.grabowska@powiat.malbork.pl
mailto:m.piekarska@powiat.malbork.pl
mailto:p.pawlikowska@powiat.malbork.pl
http://www.powiat.malbork.pl/


Załącznik nr 1 

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 

 

 kandydata do klasy I  w roku szkolnym 2018/2019 

 

1. Dane osobowe  kandydata                           

 

PESEL  *       

           

Imię       NAZWISKO 

 

 

Drugie imię      Data urodzenia 

 

 

Miejsce urodzenia (miejscowość /   powiat  /   województwo) 

 

 

* w przypadku braku numeru PESEL wpisać serię i numer paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość 

2.Dane teleadresowe kandydata                            

Województwo 

 

 

Powiat       Gmina 

 

 

Miejscowość      Ulica, nr domu/mieszkania 

 

 

Kod pocztowy      Poczta 

 

 

Telefon      E-mail 

 

 

3. Dane teleadresowe rodziców/prawnych opiekunów      

 

Imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej  Imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego 

 

 

Adres miejsca zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych 

 

 

Telefon do rodziców/opiekunów                              E-mail rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

4. Ukończona szkoła           

Nazwa szkoły 

 

 

Gmina       Powiat

  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  



5. Kolejność wyboru szkoły  i  oddziału               

 
 

 
 

Nazwa Zespołu Szkół 

Typ Szkoły  

Liceum Ogólnokształcące (LO), 

Technikum (T),  
Branżowa Szkoła I Stopnia 

 

Nazwa oddziału  / przedmioty w zakresie rozszerzonym 

 lub  zawód 

Język obcy (kontynuacja  

z gimnazjum) 

1.   1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

2.   1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

3.   1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

Do wniosku załączam: 

Lp Nazwa dokumentu TAK NIE 

1 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata   

2 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 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) 

  

3 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu    

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

5 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.) 

  

6 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu **   

7 opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia  

z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej, 

  

8 zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu nauki zawodu z dniem 01.09.2018r. ***   

  ** dotyczy technikum i branżowej szkoły I stopnia   *** dotyczy branżowej szkoły I stopnia        

Dokumenty wymienione w  tabeli w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 7  brane są pod uwagę tylko w przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego 

Integralną częścią wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej jest złożenie w terminie wskazanym przez Kuratora Oświaty oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – 
tekst jednolity Dz. U. z  2016 r. poz. 922 z późn. zm.) 

 

 

 

___________________________________________              ______________________________________            __________________________________________ 
             miejscowość, dnia                                                                        Podpis rodziców/opiekunów prawnych     Podpis kandydata 



 

 

 

Załącznik nr 2 
 

-------------------------------------------    Malbork, dnia ........................................... 

            Nazwisko i imię kandydata 

 

------------------------------------------- 

                              Adres 

 

------------------------------------------- 

 

------------------------------------------- 

 

Ukończona Szkoła ……….............. 

 

Miejscowość ................................... 

 

 

Oświadczenie 

 

Potwierdzam wolę podjęcia nauki  w: 

 

................................................................................................................................. 

wpisać szkołę (np. Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia) 

 

a)  w oddziale realizującym następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym  ...................... 

 

.................................................................................................................................................. 

 

b)  w oddziale kształcącym w  zawodzie   

 

……………………………...........................................................................................................  

 

 

c) jako język obcy zawodowy wybieram* 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

*  dotyczy Technikum Nr 3 

 

 

 

 

        ............................................................. 

         czytelny podpis kandydata 

 

 

 

Załączniki: 

1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 

2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki                          

w gimnazjum 

3. oryginał zaświadczenia 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 Ustawy o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2017 r. Nr 2198 z późn. zm.) 

4. dwa zdjęcia 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

-------------------------------------------    ................................................................... 
    Nazwisko i imię rodzica kandydata                                                             Miejscowość, data  

         lub kandydata pełnoletniego 

 

------------------------------------------- 
                 Adres zamieszkania 

 

------------------------------------------- 

 

------------------------------------------- 

 

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

 

      Oświadczam, że ………………………………………………..……… 

                    Imię i nazwisko kandydata do szkoły 

 

ur. ……………………………. wchodzi w skład rodziny wychowującej troje i więcej dzieci. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 ………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica lub kandydata pełnoletniego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 
 

 

-------------------------------------------    ................................................................... 
    Nazwisko i imię rodzica kandydata                                                             Miejscowość, data  

         lub kandydata pełnoletniego 

 

------------------------------------------- 
                 Adres zamieszkania 

 

------------------------------------------- 

 

------------------------------------------- 

 

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

 

   Oświadczam, że 

…………………………………………………………………………..……… 

                                     Imię i nazwisko rodzica kandydata lub imię i nazwisko kandydata pełnoletniego 

 

samotnie wychowuję  dziecko* oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 ………………………………………………… 

Czytelny podpis rodzica lub kandydata pełnoletniego 

 

* samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba 

że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

 



 

 

 

 

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. Henryka Sienkiewicza 

 

ul. 17 Marca 6,   82-200 Malbork 

tel./fax  55/272 24 22, 272-28-67 

sekretariatzso@wp.pl        www.lo1malbork.pl 

 

Dyrektor: Hanna Lalak  
 

I Liceum Ogólnokształcące - klasy z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: 

 Klasa politechniczna - matematyka, fizyka, język angielski  

(uzupełnienie: programowanie strukturalno-obiektowe)          - 0,5 oddziału  

 Klasa architektoniczna - matematyka, fizyka, informatyka  

(uzupełnienie: programowanie strukturalno-obiektowe)          - 0,5 oddziału  

 Klasa humanistyczna – język polski, historia, język angielski  

(uzupełnienie: podstawy prawa)             - 0,5 oddziału  

 Klasa prawna – język polski, historia, wos  

(uzupełnienie: podstawy prawa)             - 0,5 oddziału  

 Klasa biomedyczna – biologia, chemia, język angielski  

(uzupełnienie: ciało człowieka)             - 0,5 oddziału  

 Klasa biotechnologiczna – biologia, chemia, matematyka  

(uzupełnienie: ciało człowieka)             - 0,5 oddziału  

 Klasa lingwistyczna – geografia, język angielski, język hiszpański  

(uzupełnienie: ekonomia w praktyce)            - 0,5 oddziału  

 Klasa ekonomiczna –geografia, język angielski, matematyka  

(uzupełnienie: ekonomia w praktyce)            - 0,5 oddziału  

 

25 kwietnia 2018 r. jest dniem otwartym szkoły, w którym można ją zobaczyć i poznać. 

 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji 

Wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty uzyskane  

za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum w zależności od wybranej klasy  

(oprócz obowiązkowego języka polskiego i matematyki): 

 klasa  politechniczna – fizyka i język obcy 

 klasa architektoniczna – informatyka i język obcy 

 klasa humanistyczna – historia i język obcy 

 klasa prawna – historia i język obcy 

 klasa biomedyczna – biologia i język obcy 

 klasa biotechnologiczna – biologia i język obcy 

 klasa lingwistyczna – geografia i język obcy 

 klasa ekonomiczna – geografia i język obcy 

 

 

Językiem obcym wiodącym we wszystkich klasach będzie język angielski. Nauka tego języka będzie prowadzona w grupach 

o różnym poziomie zaawansowania. Drugi język obcy możliwy do wyboru - język niemiecki, język rosyjski, język 

hiszpański. Kandydat wybiera drugi język obcy podczas składania dokumentów do szkoły. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

 

KLASA POLITECHNICZNA   

Przygotuje do kierunków politechnicznych, ścisłych oraz ekonomicznych. Dla kandydatów, którzy myślą na przykład o 

informatyce, robotyce, mechatronice. Innowacja: „Multimedia i grafika w architekturze”. 

KLASA ARCHITEKTONICZNA  

Rozwinie postrzeganie przestrzenne, rysunek techniczny, wykorzystanie programów graficznych. Dla kandydatów, którzy 

myślą na przykład o architekturze, budownictwie, grafice komputerowej. Innowacja: „Multimedia i grafika  

w architekturze”. 

KLASA HUMANISTYCZNA  

Przygotuje do kierunków humanistycznych, nauczy praktycznego podejścia do prawa. Dla kandydatów, którzy myślą na 

przykład o filologii polskiej, dziennikarstwie, aktorstwie. Innowacja: „Wokół tekstów kultury. Jacek Kaczmarski – lekcja 

historii klasycznej”. 

KLASA PRAWNA  

Przygotuje do kierunków humanistycznych, nauczy praktycznego podejścia do prawa. Dla kandydatów, którzy myślą na 

przykład o prawie, socjologii, administracji. Innowacja: „Wokół tekstów kultury. Jacek Kaczmarski – lekcja historii 

klasycznej”. 

KLASA BIOMEDYCZNA  

Przygotuje do kierunków medycznych i  politechnicznych oferując wyjazdy na warsztaty biologiczne, chemiczne, 

psychologiczne. Dla kandydatów, którzy myślą na przykład o medycynie, inżynierii biomedycznej, farmacji. Innowacja 

(biologiczno-chemiczna): „Człowiek bez tajemnic”. 

KLASA BIOTECHNOLOGICZNA  

Przygotuje do kierunków ścisłych, medycznych oferując warsztaty wyjazdowe na uczelnie technologiczne. Dla kandydatów, 

którzy myślą na przykład o biotechnologii, technologii chemicznej, mikrobiologii. Innowacja (biologiczno-chemiczna): 

„Człowiek bez tajemnic”. 

KLASA LINGWISTYCZNA 

Przygotuje do kierunków humanistycznych. Dla kandydatów, którzy myślą na przykład o filologii angielskiej, iberystyce. 

Innowacja: „Branżowe symulacje biznesowe.” 

KLASA EKONOMICZNA  

Przygotuje do kierunków ekonomicznych i politechnicznych ucząc praktycznego podejścia do biznesu oraz zapewniając 

realizację zajęć Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Innowacja: „Branżowe symulacje biznesowe.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATUTY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W MALBORKU: 

- najwyższa zdawalność matur w powiecie (98%), 

- szkoła w czołówce najlepszych liceów województwa pomorskiego, najwyższa lokata w powiecie w rankingu uczniów i 

techników PERSPEKTYWY 2018 r.- 35 miejsce w woj. pomorskim, 

- szkoła wyróżniona znakiem jakości  - BRĄZOWĄ TARCZĄ w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy w latach 

2014, 2015, 2016, 

- Certyfikat Wiarygodności – „Wiarygodna Szkoła”, 

- szkoła szczyci się laureatami i finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych, 

- kultywacja wieloletnich tradycji szkolnych: Rajd „Malwira”, Henryki, Festiwal „Śpiewać każdy może…”, Zjazd 

Absolwentów, Festiwal filmowy na Dzień Patrona - Henryka Sienkiewicza,  

- umożliwienie rozwoju osobowego uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć dydaktycznych, aktywną działalność Samorządu 

Uczniowskiego, Szkolnego Koła Wolontariatu „Filantrozaury”, udział w innowacjach pedagogicznych dla młodzieży, między 

innymi: „Szkoła talentów i młodzieży z pasją”, możliwość tworzenia i prowadzenia audycji radiowych „Młodzieżowy Bigos”, 

- w szkole realizuje się zajęcia z projektu „Zdolni z Pomorza”. 

- współpraca ze szkołą w naszym partnerskim mieście w Niemczech - Nordhorn , umożliwienie uczniom udziału w wymianie 

młodzieży, 

- realizacja projektów unijnych w ramach programu ERAZMUS +   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


