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REKRUTACJA DO SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH   

 
 



SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

             od 1 września 2019 r.  

 

 

 

 

              od 1 września 2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

             od 1 września 2019 r. 

 

Liceum Ogólnokształcące  

4 lata nauki  

Technikum  

5 lata nauki  
zawody z dwiema lub  

trzema kwalifikacjami  

Branżowa Szkoła I Stopnia 

3 lata nauki  
zawody z jedną kwalifikacją  

Matura  

Zawód + matura 
tytuł technika   

 

Wykształcenie  

zasadnicze  

branżowe 

Branżowa Szkoła II Stopnia 

2 lata nauki  
zawody z dwiema kwalifikacjami 



Kształcenie technika elektryka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

lub 
 
 
 
 
 

Branżowa Szkoła I stopnia 
(3 lata nauki) 

 
Zawód: elektryk 

 
Kwalifikacja: K1. Montaż, urucha-
mianie i konserwacja instalacji, 

maszyn i  urządzeń elektrycznych 

Branżowa Szkoła II stopnia 
(2 lata nauki) 

 
Zawód: technik elektryk 

 
Kwalifikacja: K2. Eksploatacja 
maszyn, urządzeń i  instalacji 
elektrycznych 

 

Uczeń w BS II stopnia zdaje egzamin 
potwierdzający kwalifikację K2. 
Kwalifikację K1 potwierdził już w BS I 
stopnia  

 

Technikum  
4-letnie (od 1.09.2017 r.)  

lub  
5-letnie (od 1.09.2019 r.) 

 
Zawód: technik elektryk 

Kwalifikacje: 
K1. Montaż, uruchamianie i  konserwacja instalacji, maszyn 
i  urządzeń elektrycznych 
K2. Eksploatacja maszyn, urządzeń i  instalacji elektrycznych 
 



Kształcenie technika handlowca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Branżowa Szkoła I stopnia 
(3 lata nauki) 

 
Zawód: sprzedawca 

 
Kwalifikacja: K1. Prowadzenie 

sprzedaży 

Branżowa Szkoła II stopnia 
(2 lata nauki) 

 
Zawód: technik handlowiec 
 
Kwalifikacja: K2. Prowadzenie 
działalności handlowej  

 

Uczeń w BS II stopnia zdaje 
egzamin potwierdzający kwalifikację 
K2. Kwalifikację K1 potwierdził już w 
BS I stopnia  

 

Technikum  
4-letnie (od 1.09.2017 r.)  

lub  
5-letnie (od 1.09.2019 r.) 

 
Zawód: technik handlowiec 

Kwalifikacje: 
K1. Prowadzenie sprzedaży 
K2. Prowadzenie działalności handlowej  

 



Terminy sprawdzianu ósmoklasisty 

 język polski 

                    24 maja 2022 r. godz. 9.00 

  matematyka 

                    25 maja 2022 r. godz. 9.00 

  język angielski 

                    26 maja 2022 r. godz. 9.00 

 

WYNIKI  EGZAMINÓW   1 lipca 2022 r.  

 Termin dodatkowy : 13-14-15 czerwca 2022 r. godz. 9.00 



 REKRUTACJA 2022/2023 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 

ponadpodstawowej dla ósmoklasistów  

maksymalna liczba punktów wynosi  

 

200 punktów 



 REKRUTACJA 2022/2023 

Liczba punktów możliwych do uzyskania  

za wyniki sprawdzianu ósmoklasisty 

zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych  

wynikach egzaminu  

 

100 punktów 



Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty wyrażone w skali 

procentowej przelicza się na punkty  

według zasady: język polski i matematyka  

można uzyskać maksymalnie  

35 punktów licząc że jeden procent  

w każdym z zakresów odpowiada 0,35 punktu. 

 

Z języka angielskiego maksymalnie można uzyskać 

 30 pkt licząc, że jeden procent odpowiada 0,30 pkt. 

 

 

 REKRUTACJA 2022/2023 



 

Kryteria – sprawdzian ósmoklasisty 

Wynik 

sprawdzianu 

w % 

Punkty w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Wynik z języka polskiego 

Wynik z matematyki 

Wynik z języka angielskiego 

 

max 

(max) 100 % 

(max) 100 % 

(max) 100 % 

 

 

x 0,35 = 35 pkt 

x 0,35 = 35 pkt 

x 0,3 = 30 pkt 

 

      100 pkt 

 

 Sposób obliczania punktów –Szkoła Podstawowa 



Liczba punktów możliwych do uzyskania  

za oceny z języka polskiego , matematyki i dwóch 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

 

72 punkty 
 

 celujący – 18 pkt 

 bardzo dobry – 17 pkt 

 dobry – 14 pkt 

 dostateczny – 8 pkt 

 dopuszczający – 2 pkt 

 Sposób przeliczania punktów na świadectwie 



Liczba punktów możliwych do uzyskania za szczególne 

osiągnięcia ucznia  

28 punktów, przy czym: 
 

 za ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 7 pkt 

 za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, 

   artystycznych i sportowych, wymienionych na 

   świadectwie ukończenia szkoły - 18 pkt 

 aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska 

   szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt 

 

 Sposób przeliczania punktów 



Laureaci konkursów    

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących  konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty : 

 

 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 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim : 

 

 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 

 
 

Laureaci konkursów  
   



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  

 

Laureaci konkursów    



Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim :  

 

 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 panem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt  

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym  

   planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt  

 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 

Laureaci konkursów    



Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, 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    

Laureaci konkursów    



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 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 punktów. 

Laureaci konkursów    



Zawody sportowe  

Zawody sportowe 

organizowane przez 

światowe i europejskie 

federacje sportowe 

Zawody indywidualne 

 i zespołowe:  

 

Akrobatyka sportowa, badminton, bieg 

na orientację biathlon, biegi 

przełajowe, boks, bowling sportowy, 

brydż sportowy, futbol amerykański, 

gimnastyka art.,. gimnastyka 

sportowa,  golf, hokej, judo, 

jeździectwo, kajakarstwo, karate, 

kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, 

lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo, 

narciarstwo, pięciobój nowoczesny,  

piłka nożna, piłka ręczna, piłka 

siatkowa, pływanie, podnoszenie 

ciężarów, rugby, saneczkarstwo, skoki 

do wody, snowboard, sport 

kartingowy,  strzelectwo sportowe, 

szachy, szermierka, taniec sportowy, 

taekwon – do, tenis, tenis stołowy, 

triathlon, unihokej, wioślarstwo, 

wspinaczka sportowa, zapasy, 

żeglarstwo, żeglarstwo lodowe i inne.  

międzynarodowe miejsca 1-8 

Zawody sportowe 

organizowane przez 

polskie związki sportowe 

krajowy miejsca 1-6 

Zawody sportowe 

organizowane przez 

Szkolny Związek Sportowy 

wojewódzki miejsca 1-3 

Zawody sportowe 

organizowane przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego i gminne 

związki sportowe 

powiatowy miejsca 1-3  



Kryterium różnicujące po pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego 

(Art. 69. i Art. 71. ust 1. konstytucji RP) 

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. 



 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę 

łącznie poniższe kryteria: 

 

1. Wielodzietność rodziny kandydata.   

2. Niepełnosprawność kandydata.   

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.   

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.  

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.   

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.  

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Kryterium różnicujące po drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego 

(Art. 69. i Art. 71. ust 1. konstytucji RP) 



REKRUTACJA  

Złożenie wniosku ( podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica/opiekuna prawnego) wraz  

z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjecie do 

klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej. 

 

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.  

 

 
W postępowaniu uzupełniającym  

od 27 lipca do 3 sierpnia 2022 r.  



Złożenie wniosku ( podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica /prawnego opiekuna )o przyjęcie do 

szkoły, w której przeprowadza się: 
 

 sprawdzian kompetencji językowych – dotyczy szkoły dwujęzycznej, 

oddziału dwujęzycznego lub oddziału międzynarodowego  

w publicznej szkole ponadpodstawowej; 

 

 sprawdzian predyspozycji językowych – dotyczy szkoły 

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, w którym utworzono klasę 

wstępną; 

 

 

REKRUTACJA  



 sprawdzian uzdolnień kierunkowych – dotyczy szkoły, w której 

jest realizowany program nauczania wymagający od 

kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji; 

 

 próby sprawności fizycznej – dotyczy szkoły sportowej, 

mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, oddziału 

mistrzostwa sportowego lub oddziału przygotowania 

wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej. 
 

od 16 maja do 30 maja 2022 r.  
 

W postępowaniu uzupełniającym  

 od 27 lipca do 28 lipca  2022 r.  

 

REKRUTACJA  



 

Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, 

sprawdzianu kompetencji językowych i predyspozycji 

językowych. 

 

od 31 maja do 13 czerwca 2022 r.  
II termin do 28 czerwca 2022 r.  

 

W postępowaniu uzupełniającym 

od 29 lipca do 1 sierpnia 2022 r. 

 

REKRUTACJA  



Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 

prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji 

językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych.  

 

do 15 czerwca 2022 r.  
II termin do 30 czerwca 2022 r.  

 

W postępowaniu uzupełniającym  

do 2 sierpnia 2022 r.  

 

REKRUTACJA  



Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  

o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty ( kopia ) 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.  
 

W postępowaniu uzupełniającym  

nie dotyczy 

 

REKRUTACJA  



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. 
 

 do 18 lipca 2022 r.  
 

W postępowaniu uzupełniającym  

do 8 sierpnia 2022 r. 

 

REKRUTACJA  



     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych.  

 

19 lipca 2022 r. godz. 12.00 

 
W postępowaniu uzupełniającym  

9 sierpnia 2022 r., godz. 12.00 

 

REKRUTACJA  



Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie 

kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego 

wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe. 
 

od 16 maja do 21 lipca 2022 r. 
 

W postępowaniu uzupełniającym  

od 3 sierpnia do 11 sierpnia 2022 r.  

 

REKRUTACJA  



Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej, do 

której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: 

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

 oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

– w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

 orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdami 

 orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdami 

          do 25 lipca 2022 r.           W postępowaniu uzupełniającym 

                                                         do 17 sierpnia 2022 r.  

REKRUTACJA  



Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy 

kandydatów nieprzyjętych.  

 

26 lipca 2022 r. godz.12.00 

 
W postępowaniu uzupełniającym  

18 sierpnia 2022 r. godz.12.00 

REKRUTACJA  



Poinformowanie przez dyrektora szkoły  

ponadpodstawowej Małopolskiego Kuratora Oświaty 

o liczbie wolnych miejsc w szkole.  

 

26 lipca 2022 r. 

 
W postępowaniu uzupełniającym 

18 sierpnia 2022 r. 

REKRUTACJA  



Postępowanie rekrutacyjne do klas I liceów 

ogólnokształcących (dla młodzieży), techników 

i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez 

Gminę Miejską Kraków odbędzie się 

z wykorzystaniem informatycznego systemu 

rekrutacyjnego, dostęp do którego będzie możliwy 

od 16 maja br. pod adresem 

internetowym:  https://krakow.e-omikron.pl 

REKRUTACJA   ELEKTRONICZNA 

KRAKÓW 

https://krakow.e-omikron.pl/
https://krakow.e-omikron.pl/
https://krakow.e-omikron.pl/


UCHWAŁA NR LXVI/1649/17 RADY MIASTA KRAKOWA 
z dnia 15 marca 2017 r. 

 

w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych 

przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. 

 

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do: 

3) klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach 

ponadpodstawowych integracyjnych,  

 prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków dopuszcza się 

możliwość składania wniosków do dowolnej liczby szkół, które 

prowadzą postępowanie rekrutacyjne. 

SZKOŁA PODSTAWOWA  



REKRUTACJA   ELEKTRONICZNA 

KRAKÓW 



We wniosku składanym w informatycznym systemie 

rekrutacyjnym kandydat może wskazać dowolną 

liczbę szkół, o przejęcie do których się ubiega, 

spośród wszystkich szkół gminy miejskiej Kraków 

prowadzących postępowanie rekrutacyjne. 

 

Kandydaci ze szkół nieobjętych informatycznym 

systemem rekrutacyjnym będą logować się do 

sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL. 

REKRUTACJA   ELEKTRONICZNA 

KRAKÓW 



 Kandydaci mają możliwość składania wniosków o przyjęcie 

do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie 

rekrutacyjne. 

 Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek 

 Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i 

złożyć w szkole ponadpodstawowej  pierwszego wyboru 

(jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia 

dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego 

wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie 

danego kryterium – informacja o tym, jaki dokument należy 

dołączyć, jest zawarta we wniosku). 

 

 

REKRUTACJA   ELEKTRONICZNA 

KRAKÓW 



 Rodzice/kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 

szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, które składają w szkole ponadpodstawowej 

pierwszego wyboru. 

 Kandydaci sprawdzają w systemie poprawność 

wprowadzonych danych i status wniosku, a w sytuacji 

zauważenia błędu zgłaszają informację o tym do szkoły 

ponadpodstawowej  pierwszego wyboru                  

 

                              ( do 27.06.2019 r. do godz. 12.00 ) ??? 

 

REKRUTACJA   ELEKTRONICZNA 

KRAKÓW 



Podanie do publicznej wiadomości przez komisje 

rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych.  

Kandydaci mają również dostęp w systemie do 

informacji o wynikach postępowania 

kwalifikacyjnego. Według oficjalnej informacji 

zrekrutowanie kandydata do szkoły pierwszego 

wyboru zatrzymuje jego rekrutację do szkół 

wskazanych na kolejnych pozycjach. 

REKRUTACJA   ELEKTRONICZNA 

KRAKÓW 



Postępowanie rekrutacyjne do klas I w Zespole Szkół  

w Dobczycach, Myślenicach, Bochni  odbędzie się 

z wykorzystaniem informatycznego systemu 

rekrutacyjnego  Vulcan, dostęp do którego będzie 

możliwy  

od 16 maj br. pod adresem 

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

 

(maksymalnie 3 szkoły) 

 

REKRUTACJA   ELEKTRONICZNA 

DOBCZYCE 

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


REKRUTACJA   ELEKTRONICZNA 

DOBCZYCE 



PODSTAWA  PRAWNA 

 ZARZĄDZENIE NR 6/22 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 

stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół 

ponadpodstawowych.  

 

 ZARZĄDZENIE NR 21/22 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 

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

Które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.  
 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21sierpnia 

2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych szkół. 

 



 

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17sierpnia 

2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

 

 UCHWAŁA NR LXVI/1649/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 

2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, 

szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę 

Miejską Kraków. 
 

  

 

PODSTAWA  PRAWNA 



 

 

 

 

   

 www.kuratorium.krakow.pl  

 www.men.gov.pl  

 www.naszeszkoly.krakow.pl  

 

 

 

    
 

PRZYDATNE   ADRESY 

http://www.kuratorium.krakow.pl/
http://www.kuratorium.krakow.pl/
http://www.men.gov.pl/
http://www.naszeszkoly.krakow.pl/

