REGULAMIN REKRUTACJI
dla absolwentów szkół podstawowych do II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1
w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna
•
•

•

•

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz.U. 2019 poz.
1737),
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. (§ 11baa ust. 1) w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z
późn. zm.)
ZARZĄDZENIE NR 11/21 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 lutego 2021 r. 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
2021/2022.
Regulamin uwzględnia ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki terminy postępowania rekrutacyjnego,
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas
wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art.25 ust 3 Ustawy Prawo Oświatowe , z
wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny
2021/2022.

§1.
„Etapy rekrutacji”
1.

W ZS Nr 1 w Gorlicach rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną. Kandydaci do
oddziałów klas pierwszych dokonują rejestracji korzystając ze strony internetowej:
https://malopolska.edu.com.pl/

2.

Kandydaci kończący ośmioletnią szkołę podstawową, które objęte jest systemem rekrutacji
elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystej szkole. W przypadku, gdy szkoła
podstawowa nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej, to kandydaci dokonują
rejestracji samodzielnie.

3.

Kandydaci składają wydrukowane z systemu PODANIE wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

4.

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do co najwyżej trzech
szkół, a w obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z
listą preferencji. Na pozycji 1 powinna być wskazana szkoła i klasa, którą Kandydat jest
najbardziej zainteresowany.
W ZS Nr 1 kandydat ma do wyboru dwie szkoły: II LO i Technikum Nr 1.

5.

Uczniów szkół podstawowych będących w systemie rekrutacji elektronicznej obowiązuje
składanie kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do
szkoły pierwszego wyboru.

6.

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty składa uczeń w wybranej szkole, w której potwierdza wolę
podjęcia nauki.

7.

Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza systemu rekrutacji elektronicznej
ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji wprowadzają szkoły pierwszego
wyboru.

8.

Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która
wprowadziła jego dane do systemu.

9.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest również
elektronicznie.

10.

W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych
szkół w pierwszym terminie.

11.

Ustala się dolne progi punktowe przyjęć do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego –
90 punktów oraz do Technikum Nr 1 - 70 punktów.

§2.
„Warunki rekrutacji”
1.

O przyjęcie do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum Nr 1 w Zespole
Szkół Nr 1 może ubiegać się osoba, która posiada:
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2) wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty.
3) w przypadku kandydatów do technikum 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,

2.

W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria
(maksymalnie 200 pkt.):

1) wyniki egzaminu (max 100 punktów),
2) wyniki ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (max 100 punktów):
a. oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
(max 72 punkty),
b. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 punktów),
c. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
zgodnie z Rozporządzeniem MEN:
−

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły; uzyskanie tytułu
laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub zasięgu
międzynarodowym. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne
osiągniecie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym
samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za
najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach (max 18 punktów),

−

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu (max 3 punkty).

§3.
„Kryteria rekrutacji”

Przeliczanie wyników egzaminu ósmoklasisty:
1.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu) wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:
1) języka polskiego – mnoży się przez 0,35;
2) matematyki – mnoży się przez 0,35;
3) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

2.

W przypadku zwolnienia kandydata z całości lub części egzaminu ósmoklasisty obowiązują
zasady:
1) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu, przelicza się na
punkty 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 35 punktów,
• bardzo dobrym - przyznaje się 30 punktów,
• dobrym - przyznaje się 25 punktów,
• dostatecznym - przyznaje się 15 punktów,
• dopuszczającym - przyznaje się 10 punkty.
b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
• celującym - przyznaje się 30 punktów,
• bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
• dobrym - przyznaje się 20 punktów,
• dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
• dopuszczającym - przyznaje się 5 punkty.

Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
3.

4.

Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 72 punkty. Przy ustaleniu liczby
punktów za oceny na świadectwie ukończenia stosuje się następujące przeliczenia:
−

celujący – 18 pkt,

−

bardzo dobry –17pkt,

−

dobry – 14 pkt,

−

dostateczny – 8 pkt,

−

dopuszczający – 2 pkt.

Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły kandydat może
uzyskać maksymalnie 18 pkt., w tym:
1) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów,
2) aktywność społeczna w tym aktywność na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w
formie wolontariatu – 3 punkty,

3) za udział w konkursach (max 10 pkt.):
a. zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty:
•

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

•

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

•

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

b. zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
•

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

•

tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

•

tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

c. zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim:
•

dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10
punktów,

•

dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
7 punktów,

•

dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
5 punktów,

•

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

•

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

•

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

d. zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
•

dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

•

dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 7 punktów,

•

dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5 punktów,

•

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

•

tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

•

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej,
artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
•

międzynarodowym – 4 punkty,

•

krajowym – 3 punkty,

•

wojewódzkim – 2 punkty,

•

powiatowym – 1 punkt.

Konkursy w wykazie MKO, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej i uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022:
załącznik nr 1 – Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub

współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za
wysokie w tych konkursach.
Link - zal.-1_konkursy-przedmiotowe-i-tematyczne-2021_2.pdf (kuratorium.krakow.pl)

Załącznik nr 2 – Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych, organizowanych przez Małopolskiego
Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za
wysokie w tych zawodach.
Link - zal.-2_konkursy-wiedzy-i-artystyczne-2021-2.pdf (kuratorium.krakow.pl)

Załącznik nr 3 – Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i
młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe,
wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje
sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych.
Link - zal.-nr-3_dyscypliny-sportowe-2021.pdf (kuratorium.krakow.pl)

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:
5.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 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 osiągnięcia wynosi
18 punktów.

6.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie na świadectwo szkoły decyduje dyrektor szkoły
podstawowej.

7.

W roku szkolnym 2021/2022 przedmiotami wybranymi przez szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną, z których oceny będą przeliczane na punkty we wszystkich oddziałach są:
1) w II Liceum Ogólnokształcącym
II Liceum Ogólnokształcące
Klasa

1a

1b

Przedmioty z rozszerzonym
programem nauczania
matematyka
fizyka
informatyka
język angielski
geografia

Punktowane przedmioty
język polski
matematyka
j. obcy
fizyka lub informatyka*
j. polski
matematyka
j. obcy
geografia

1d

biologia
chemia

j. polski
matematyka
j. obcy
biologia lub chemia*

*najwyższa ocena z podanych przedmiotów
2) w Technikum Nr1
Technikum Nr1
Klasa
/połówki
oddziału/
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

Przedmiot
z
rozszerzonym
programem
nauczania
matematyka
matematyka
matematyka
matematyka
matematyka
matematyka
geografia
geografia

Zawód
Technik automatyk
Technik programista
technik mechatronik
technik elektronik
technik informatyk
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
technik reklamy
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przedmioty
punktowane

język polski
matematyka
język obcy
informatyka

§4.
„Kryteria przyjęć”

1.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kandydata w toku postępowania
rekrutacyjno-kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma:
a) kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z Dz. U.
2004 nr 26 poz. 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami),
b) kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o
systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
c) kandydat z największym procentowym wynikiem sumarycznym z egzaminu ósmoklasisty,
d) kandydat z najwyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych.

§5.
Dokumenty wymagane od kandydatów

1.

Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej:
1) podanie o przyjęcie do oddziału potwierdzone podpisem kandydata oraz opiekuna
prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,
2) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty,
3) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów - oryginały lub
poświadczone kopie:
a. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność kandydata,
c. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności członków rodziny
kandydata, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
d. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

2.

Dokumenty wymagane od kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły:
1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty ,
2) zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość nauki w
Technikum Nr 1 w ZS Nr 1 w Gorlicach w określonym zawodzie (na skierowaniu wydanym
przez szkołę),
3) karta zdrowia – w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi
schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej,
4) Karta Informacyjna
5) 2 fotografie,
6) oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku przez ZS
Nr1 w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły,
7) oświadczenie woli rodziców o uczestnictwie w lekcjach religii i języków mniejszości narodowej.

§6
Ogłaszanie wyników rekrutacji
Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji według wzorów podanych w
Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście
zgodnie z kolejnością alfabetyczną i z podaniem na liście minimalnej ilości punktów uprawniających
do przyjęcia w danej klasie.

§7
Terminarz rekrutacji
Terminarz

rekrutacji
jest
zamieszczony
Ministerstwa Edukacji i Nauki:

na

stronie

internetowej

Link - Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal
Gov.pl (www.gov.pl)
•

Ważne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. – złożenie Wniosku o przyjęcie do II LO lub Technikum Nr1
w ZS Nr 1.
Wygenerowany WNIOSEK z systemu rekrutacyjnego, podpisany przez kandydata i rodzica należy
przesłać na adres mail szkoły rekrutacja@lukasiewicz.gorlice.pl
lub zostawić w przygotowanych w tym celu skrzynek podawczych na terenie szkoły.

•

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty i świadectwo ukończenia
szkoły.
Skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu
ósmoklasisty należy przesłać na adres mail szkoły rekrutacja@lukasiewicz.gorlice.pl
lub zostawić w przygotowanych w tym celu skrzynek podawczych na terenie szkoły.

•

22 lipca 2021 r. – podanie Listy Kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

•

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci:
- oryginał WNIOSKU o przyjęcie do szkoły (podpisany przez rodzica i kandydata),
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły*,
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu (dot. kształcenia w technikum)**,
- KARTĘ INFORMACYJNĄ ze szkoły podstawowej - potwierdzenie przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej
- 2 fotografie
- w przypadku laureatów lub finalistów konkursów ZAŚWIADCZENIE o uzyskanie tytułu.
- karta zdrowia - kandydaci z wadami wzroku, słuchu, narządu ruchu czy innymi schorzeniami,
przekazują orzeczenie lub opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz publicznej
poradni specjalistycznej.
*W przypadku Kandydatów zwolnionych z postępowania rekrutacyjnego konieczny jest odpowiedni
zapis na świadectwie - laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim
organizowanych przez MKO oraz wymagane jest zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub
finalisty.
**W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic
kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021
r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu.
Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty,
nie później niż do 24 września 2021 r.
Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z
rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego
został przyjęty.

•

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

•

Od 2 sierpnia 2021r. w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny
2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w dodatkowych terminach
określonych przez Ministra Edukacji i Nauki.

§8
Ubieganie się o miejsce w INTERNACIE szkoły
Uczniowie przyjęci do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 mogą ubiegać
się o przyjęcie do internatu. Zasady określa regulamin przyjęć umieszczony na stronie Zespołu Szkół
Nr 1 w zakładce Internat.
Link - ZS 1 :: Strona Główna (lukasiewicz.gorlice.pl)

§9

1.

ODWOŁANIA
Z postępowania kwalifikacyjnego do klas pierwszych szkolna komisja rekrutacyjnokwalifikacyjna sporządza protokoły.

2.

Nadzór nad pracą komisji sprawuje przewodniczący komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

3.

Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego przysługuje w terminie do 7 dni od daty
ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do wybranej szkoły. Odwołanie rozpatruje
przewodniczący komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w ciągu 5 dni od daty złożenia odwołania.

4.

Od decyzji przewodniczącego przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni.
Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.
§10

1.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, 38-300
Gorlice, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18, tel. 183536040, e-mail:
zs_1@lukasiewicz.gorlice.pl.

2.

Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Myszkowska-Janik; e-mail:
iod@zszgorlice.edupoczta.pl, tel. 18 353 51 16.

3.

Informacje dot. RODO w tym klauzula informacyjna znajdują się na stronie:
https://bip.malopolska.pl/zs1gorlice,m,306881,rodo.html.

