
R E G U L A M I N 

rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych  

do Zespołu Szkół w Wolbromiu  
na rok szkolny 2019/2020 

 
Podstawa prawna:  

1. Na podstawie  § 14 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie  stanowiącego 
załącznik  do zarządzenia Nr 46/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2017 r. 

2. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo  oświatowe                       
( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). 

3. Na podstawie  §  11  rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia  16 marca 2017 roku w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610). 

4. ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w 
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 
terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół   ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego 
letniego liceum ogólnokształcącego,  pięcioletniego  technikum i branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej,  
o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej  dla 
dorosłych, na semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i 
publicznej szkoły policealnej  na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020. 

5. ZARZĄDZENIE NR 14/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 lutego 2019 r. w 
sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych    
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020                
w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. 
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 § 1 

1. Rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Szkoły Branżowej        I 

stopnia w Wolbromiu na rok szkolny 2019/2020 dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - 

Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

2.  Zadania oraz sposób dokonywania pracy Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej określa § 14  

niniejszego regulaminu. 

§ 2 

Procedura przyjmowania dokumentów kandydatów do Zespołu Szkół w Wolbromiu.  

1. Kandydaci kończący szkołę podstawową  składają  podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. 

2. Kandydatów do Zespołu Szkół obowiązuje dostarczenie ujednoliconego „podania o przyjęcie do 

szkoły” jako do szkoły pierwszego wyboru. 

3. Podanie  przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania                

od 25 kwietnia 2019 r.  do  10 czerwca 2019 r. 

4. Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły              

o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz  zaświadczenie  o wynikach egzaminu 

ośmioklasisty. 

5. Od 25 kwietnia 2019r. do 27 czerwca 2019r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków            
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym 
dokonanie czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe.  

6. 28 czerwca 2019r.  godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych  i  kandydatów niezakwalifikowanych. 

7. Do 3 lipca 2019 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku 
złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie 
w zawodzie.  

8. Do 9 lipca  2019 r. do godz. 15.00 – dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia  
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lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu. 

9. 10 lipca 2019 r. godz.12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.  

10. Do 8 lipca 2019 r. można składać dokumenty do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

§ 3 

1. O przyjęciu do LO  i Technikum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za: 

a) wynik egzaminu ośmioklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki; 

b) suma punktów z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej                     

z 4 przedmiotów    wg zasad określanych w § 4 i § 5. 

2. O przyjęciu do Szkoły Branżowej I stopnia  decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za: 

a) wynik egzaminu ośmioklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki; 

b) suma punktów z przeliczenia ocen otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej  z 4 przedmiotów wg zasad określanych w § 8.  

§ 4 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogó1noksztalcąceo i Technikum w Zespole Szkół   w Wolbromiu:  

1. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej: 

a. liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ośmioklasisty; 
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b. liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wskazanych w statucie szkoły oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej.  

  

 Wyniki egzaminu ośmioklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:  

• język polski,  

• matematyka, 

- mnoży się  przez 0,35 

• języka obcy nowożytny  - mnoży się  przez 0,3 

Oceny z 4 przedmiotów, określonych w § 5, ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej według 

ustalonej liczby punktów za oceny:  

celujący   18 pkt.  

bardzo dobry   17 pkt.  

dobry    14 pkt.     

dostateczny   8 pkt.  

dopuszczający  2 pkt.  

       Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.  

Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:   

• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów, 

b)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów, 

c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów; 

• 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. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4  ustawy o systemie 

oświaty: 
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a)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów, 

b)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty, 

c)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty; 

• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów, 

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -  

7 punktów, 

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -  

5 punktów, 

d)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów, 

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów, 

f)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty; 

• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty: 

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów, 

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - 7 punktów, 

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  - 5 punktów, 

d)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów, 

e)  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty, 

f)  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty; 
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• uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a)  międzynarodowym - 4 punkty, 

b)  krajowym - 3 punkty, 

c)  wojewódzkim - 2 punkty, 

d)  powiatowym - 1 punkt. 

Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  podstawowej 

stanowi załącznik nr 1 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych 

przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2019/2020 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.  

  

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,      

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  przyznaje się           

3 punkty. 

2. O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum  decydować będzie kolejność na liście 

utworzonej według ilości uzyskanych punktów do danej klasy. 

§ 5 

1. Na rok szkolny 2019/2020 punkty za stopnie z zajęć edukacyjnych będą przyznawane                         

z  następujących przedmiotów:  

• 1a – humanistyczno-prawna - j. polski, matematyka, j. obcy, historia  

• 1b – społeczno-językowa - j. polski, matematyka,  j. obcy, wos  

• 1c – przyrodnicza - j. polski, matematyka,  j. obcy, biologia  

• 1d – politechniczna - j. polski, matematyka,  j. obcy, informatyka 

• 1 TI - j polski, matematyka,  j. obcy,  informatyka 

• 1 TI w służbach mundurowych  - j polski, matematyka,  j. obcy, informatyka 
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2. Nie przewiduje się dodatkowych badań specjalistycznych predyspozycji kandydatów. 

3.  Kandydatów do Technikum obowiązuje przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych dla danego zawodu. 

§ 6 

Pierwszeństwo w przyjęciu do LO i Technikum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych      

w postępowaniu kwalifikacyjnym, mają: 

1. Kandydaci, którzy uzyskają większą ilość punktów przeliczonych na świadectwie ukończenia  szkoły 

podstawowej z przedmiotów: 

• 1a - klasa humanistyczno-prawna - przedmioty  rozszerzone  – j. polski,  wos   i do wyboru: 

historia lub geografia, - j. polski, matematyka, j. obcy, historia  

• 1b – klasa społeczno - językowa - przedmioty rozszerzone - język angielski, wos  i do wyboru: 

geografia lub  historia, - j. polski, matematyka,  j. obcy, wos  

• 1c - klasa przyrodnicza- przedmioty rozszerzone– biologia, geografia i do wyboru: chemia lub 

fizyka lub informatyka, - j. polski, matematyka,  j. obcy, biologia  

• 1d – klasa politechniczna  pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - 

przedmioty rozszerzone  – matematyka,  informatyka i do wyboru: geografia lub  chemia lub 

fizyka lub biologia, j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 
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• 1TI – technik informatyk  - przedmioty rozszerzone – matematyka, informatyka - j polski, 

matematyka,  j. obcy,  informatyka 

•  1TIM – technik informatyk w służbach mundurowych - przedmioty rozszerzone – matematyka, 

informatyka - j polski, matematyka,  j. obcy,  informatyka 

2.  Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone 

w rodzinach zastępczych 

3. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny 

program lub tok nauki 

4. Kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia (na podstawie stosownych dokumentów) 

5.  Kandydaci, których co najmniej jedno z rodziców jest zatrudnione w szkole lub w placówce 

oświatowej na stanowisku pedagogicznym (na podstawie stosownych dokumentów)- Art. 59  Karty 

Nauczyciela 

§ 7 

1. Laureaci oraz finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  i ponadwojewódzkim, 

których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 

przedmiotu zostaną przyjęci do klasy pierwszej LO i Technikum bez uczestniczenia w procedurze 

rekrutacyjnej 

2.  O warunkach preferencji kandydatów z orzeczeniami oraz laureatów i finalistów konkursów 

kandydaci lub ich rodzice zostaną poinformowani przy składaniu podań   do wybranej klasy. 

§ 8 

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Branżowej I stopnia  w Zespole Szkół w Wolbromiu:  
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1. O przyjęciu kandydata do szkoły branżowej I stopnia decyduje kolejność na liście według 

najwyższej łącznej sumy punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego na zakończenie nauczania 

szkoły podstawowej oraz za szkolne osiągnięcia ucznia. 

a) za wyniki egzaminu ośmioklasisty 

b) za szko1ne osiągnięcia ucznia kandydat może uzyskać punkty z następujących przedmiotów:    

j. polski,  matematyka, j. obcy, geografia 

według ustalonej liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

celujący   18 pkt.  

bardzo dobry   17 pkt.  

dobry    14 pkt.     

dostateczny   8 pkt.  

dopuszczający  2 pkt.  

Kandydat może uzyskać dodatkowe punkty za szczególne osiągnięcia uwzględniając konkursy 

przedmiotowe oraz osiągnięcia sportowe według zasad określonych w § 4. 

2. Warunkiem przyjęcia do szkoły branżowej I stopnia jest posiadanie umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego oraz przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych dla danego zawodu. 

§ 9 

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły branżowej I stopnia, w przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych  w postępowaniu kwalifikacyjnym mają: 

1. Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone   

w rodzinach zastępczych. 

2.  Kandydaci, których co najmniej jedno z rodziców jest zatrudnione w szkole lub w placówce 

oświatowej na stanowisku pedagogicznym (na podstawie stosownych dokumentów)  
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3. Kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający orzeczenie kwalifikacyjne publicznej Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej (na podstawie 

stosownych dokumentów) 

4. Laureaci konkursów lub zawodów sportowych o zasięgu rejonowym, wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim. 

§ 10 

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:  

a) Ustala listy kandydatów do LO, Technikum i szkoły branżowej I stopnia. 

b) Ustala listę laureatów oraz finalistów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego        

i ponadwojewódzkiego. 

c)  Ustala listę kandydatów z orzeczeniami kwalifikacyjnymi PP - P.  

2. Szkolna komisja dokonuje analizy ilości złożonych podań i ustala kolejność kandydatów według 

ilości uzyskanych punktów w poszczególnych klasach LO, Technikum   i  szkoły branżowej I stopnia. 

3. Komisja ustala listę kandydatów przyjętych  do LO, Technikum i szkoły branżowej I stopnia.  

§ 11 

Rekrutację  przeprowadza się w następujących terminach: 

• od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów 

wniosków 

• od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków          

o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty 
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• od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ośmioklasisty 

•  28 czerwca 2019r. godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

• do 3 lipca 2019r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku 

rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe/ kształcenie w zawodzie 

• do 9 lipca 2019 r. - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:  
▪  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia               

o wynikach egzaminu ośmioklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone (por. punkt 6 – 
uzupełnienie wniosku) 

  
▪  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe/ kształcenie w zawodzie  

• 10 lipca 2019r.  godz. 12.00 — podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

• do  22 sierpnia 2019 r. do  godz. 12.00  – rekrutacja uzupełniająca. 

• 29 lipca 2019 r. – ogłoszenie list przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych      

i do Szkoły Policealnej  kształcącej w zawodach: technik informatyk, technik agrobiznesu. 

1. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie   do Dyrektora 

Szkoły na piśmie w ciągu 7 dni od jej wywieszenia. 

2. Odwołujący się od decyzji Komisji otrzyma odpowiedź Dyrektora Szkoły na piśmie  w ciągu 7 dni 

od upływającego terminu składania odwołań. 

3. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie przyjęty do danej klasy w LO lub Technikum ze względu 

na dużą ilość starających się,  może zmienić klasę lub szkołę na inną, jeżeli są w tej klasie lub 

szkole wolne miejsca, pod warunkiem, że posiada wymagany próg punktowy do danego typu szkoły 

określony w § 5. 

4. Jeżeli liczba kandydatów i przyjętych do szkoły jest mniejsza niż liczba miejsc, Komisja może 

przyjąć dodatkowo kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innej szkoły. Warunkiem jest jednak, 

aby posiadali łączną sumę możliwych do uzyskania punktów, odpowiednio jak w § 5. 
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§ 12 

1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej klasie  

ponadpodstawowej są:  

• podanie  wydrukowane po zarejestrowaniu kandydata w systemie rekrutacyjnym, 
• oryginał świadectwa szkoły podstawowej, 
• oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty, 
• karta informacyjna, 
• karta badań i szczepień, 
• fotografie 3 szt. (podpisane), 
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie (Technikum, Szkoła branżowa I stopnia, Szkoła Policealna), 
• zaświadczenie laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych, 
• orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym innej 

publicznej poradni specjalistycznej (w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, 
narządów ruchu i innymi schorzeniami). 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zasady określone w  ustawie              
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. z późn. zm.) 

§ 14 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia  2019 r. i obowiązuje do  

dnia 31 sierpnia 2019 r. 
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