ZASADY I HARMONOGRAM
PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO,
TECHNIKUM,
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
IM. FRANCISZKA RATAJCZAKA
W KOŚCIANIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

-2PODSTAWA PRAWNA
Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka
w Kościanie zostały opracowane w oparciu o:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),
rozdział 6.
2. Zarządzenie nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27
stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas
wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych, branżowych szkół
II

stopnia,

publicznych

szkół

policealnych,

publicznych

liceów

ogólnokształcących dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla
dorosłych na rok szkolny 2022/2023.
3. Wykaz

zawodów

wiedzy,

artystycznych

i

sportowych,

ustalony

przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – Zarządzenie Nr 110.1.10.2022 z dnia
28 lutego 2022 roku.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U.
poz. 1737).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań
lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

lub

wyższych

i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów,
słuchaczy

kwalifikacyjnych

kursów

zawodowych

oraz

doktorantów

(Dz. U. poz. 1651).
6. § 11bab rozporządzenia 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. poz. 493 z późn. zm.).

-3I. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
1. W trakcie rekrutacji:
a) kandydat składając wniosek określa pozycję swoich preferencji przyjęcia
do danego oddziału,
b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony do jednego z preferowanych
oddziałów w danym typie szkoły lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału,
jeżeli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby
punktów zapewniających mu przyjęcie,
c) kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje
się oryginałami lub kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi
przez dyrektora szkoły podstawowej, do której uczęszczał,
d) kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do danej szkoły składa
oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie
oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2. Ogłoszenie

wyników

rekrutacji

nastąpi

w

terminie

ustalonym

przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – określonym w załączniku nr 4
do Regulaminu.
3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania
członków.
4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
a) podaje informację o warunkach rekrutacji,
b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami
określonymi w regulaminie,
c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
d) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,
e) podaje informację o wolnych miejscach w szkole,
f) sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego.
5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się
z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut, Program WychowawczoProfilaktyczny Szkoły), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.
6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

-4II. DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA W REKRUTACJI
1. Wniosek

o

przyjęcie

dostępny

na

stronie

szkoły:

internetowej

www.zsp-koscian.pl w zakładce REKRUTACJA (wniosek należy wydrukować
dwustronnie).
2. Dwie fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
3. Oświadczenia rodziców dotyczące zajęć religii, etyki i wychowania do życia
w rodzinie (wg druków dostępnych na stronie internetowej www.zsp-koscian.pl).
4. Pisemne zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
dziecka (wg druków dostępnych na stronie internetowej www.zsp-koscian.pl).
5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
6. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
7. W przypadku młodocianych pracowników (dot. Branżowej Szkoły I Stopnia)
zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.
8. W przypadku Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum w zawodach: technik
budownictwa, technik elektryk, technik gazownictwa, technik geodeta, technik
mechanik - zaświadczenie

lekarskie

zawierające

orzeczenie

o

braku

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie
na badania lekarskie wydaje ZSP w Kościanie – sekretariat C).
9. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (jeśli dotyczy – z klauzulą
„Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”).
10. Orzeczenie

o

potrzebie

na niepełnosprawność,

kształcenia

orzeczenie

o

specjalnego

wydane

niepełnosprawności

ze

lub

o

względu
stopniu

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (jeśli dotyczy – oryginał*).
11. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu

oraz

oświadczenie

o

samotnym

wychowywaniu

dziecka

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (jeśli dotyczy
– oryginał*).
12. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (jeśli dotyczy
– oryginał*).
13. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim (jeśli dotyczy – oryginał*).

-514. Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym
publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia
z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej (jeśli dotyczy
– oryginał*).

Powyższe dokumenty w terminach wyznaczonych w załączniku nr 4 należy złożyć
osobiście w sekretariacie C.
*może być kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica

-6III. ZASADY REKRUTACJI
1. O przyjęciu kandydata do jednej z klas pierwszych zespołu decyduje suma
punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jej składnikami
są punkty:
a) uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty:
WYNIK PRZEDSTAWIONY W PROCENTACH Z:
 języka polskiego
 matematyki
mnoży się przez 0,35
 języka obcego nowożytnego
mnoży się przez: 0,3
(maksymalnie 100 punktów),
b) uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów podanych w tabeli w punkcie
IV, załącznik nr 1 wg zasady:
 ocena celująca = 18 punktów
 ocena bardzo dobra = 17 punktów
 ocena dobra = 14 punktów
 ocena dostateczna = 8 punktów
 ocena dopuszczająca = 2 punkty,
c) za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów
d) za konkursy przedmiotowe oraz inne osiągnięcia w konkursach wiedzy,
artystycznych lub sportowych odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej (zgodnie z wykazem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty)
 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
o tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów;
o tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 7 punktów;
o tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 5 punktów;
 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym

lub

ogólnopolskim

albo

turniejem

o

zasięgu

-7ogólnopolskim,

przeprowadzonymi

zgodnie

z

przepisami

wydanymi

na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
o tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 10 punktów;
o tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych

ramowym

planem

nauczania

szkoły

artystycznej

– przyznaje się 4 punkty;
o tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych

ramowym

planem

nauczania

szkoły

artystycznej

– przyznaje 3 punkty;
 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
o

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
– przyznaje się 10 punktów;

o dwóch

lub

więcej

tytułów

laureata

konkursu

tematycznego

lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów;
o dwóch

lub

więcej

tytułów

finalisty

konkursu

tematycznego

lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
o tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów;
o tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 5 punktów;
o tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 3 punkty;
 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem,
o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
o dwóch

lub

więcej

tytułów

finalisty

konkursu

z

przedmiotu

lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów;
o dwóch

lub

więcej

lub przedmiotów

tytułów

artystycznych

laureata

turnieju

nieobjętych

z

przedmiotu

ramowym

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów;

planem

-8o dwóch

lub

więcej

lub przedmiotów

tytułów

finalisty

artystycznych

turnieju

nieobjętych

z

przedmiotu

ramowym

planem

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów;
o tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 7 punktów;
o tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych

ramowym

planem

nauczania

szkoły

artystycznej

– przyznaje się 3 punkty;
o tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych

ramowym

planem

nauczania

szkoły

artystycznej

– przyznaje się 2 punkty;
 za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w pkt. 1 lit. d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
o międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty;
o krajowym –przyznaje się 3 punkty;
o wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty;
o powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych

i

sportowych,

wymienione

na

świadectwie

ukończenia

szkoły

podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
2. osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi
oraz

środowiska

(w

szczególności:

wolontariat,

hospicjum,

schronisko

dla zwierząt) – przyznaje się 3 punkty.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty stosuje się zapisy § 11bab ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 20
marca 2020 r.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

-9potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.
5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (oraz przyjętych i nieprzyjętych)
do klas pierwszych w kolejności alfabetycznej. Listy zawierają informację
o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do zakwalifikowania/przyjęcia.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub, jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są
pod uwagę poniższe kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f)

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość.
7. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej
szkoły ponadpodstawowej przyjmowani są:
a) laureaci

lub

finaliści

ogólnopolskiej

olimpiady

przedmiotowej, laureaci

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2
pkt 8 ustawy o systemie oświaty, laureaci konkursów dla uczniów szkół
i placówek artystycznych przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1,
b) laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty (załącznik nr 3 pkt 6 tabeli).
Warunkiem przyjęcia

jest

złożenie oryginałów

lub

poświadczonych

kopii

dokumentów potwierdzających zdobycie tytułu laureata lub finalisty.
8. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma punktów
uzyskanych

przez

kandydata

w

wyniku

postępowania

rekrutacyjnego

- 10 z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający warunki określone w punkcie IV,
załącznik nr 2 umieszczani są w pierwszej kolejności.
9. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić
do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia
wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera
przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia
do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
10. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora
szkoły rodzic może złożyć skargę do sądu administracyjnego.
11. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do klas
pierwszych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka
w Kościanie nastąpi 2 SIERPNIA 2022 ROKU.
12. Wszelkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor
szkoły.

- 11 IV. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr1: Typy szkół i wykaz zawodów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Kościanie w roku szkolnym 2022/2023.

1.

Lp.

Nazwa szkoły

Nazwa zawodu
w danym oddziale/
kierunek (LO)

1.

II Liceum Ogólnokształcące

prozdrowotny

2.

II Liceum Ogólnokształcące

3.

Język obcy

Cykl
kształcenia

Przedmioty
punktowane

j. angielski
j. niemiecki

4 lata

biologia
chemia

sportowo-rekreacyjny

j. angielski
j. niemiecki

4 lata

biologia
chemia

II Liceum Ogólnokształcące

ogólny

j. angielski
j. niemiecki

4 lata

biologia
geografia

4.

Technikum

technik budownictwa

5.

Technikum

technik ekonomista

6.

Technikum

technik elektryk

7.

Technikum

technik gazownictwa

8.

Technikum

technik geodeta

9.

Technikum

technik mechanik

10.

Technikum

technik rachunkowości

11.

Technikum

technik reklamy

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Branżowa Szkoła
I Stopnia
Branżowa Szkoła
I Stopnia
Branżowa Szkoła
I Stopnia
Branżowa Szkoła
I Stopnia
Branżowa Szkoła
I Stopnia
Branżowa Szkoła
I Stopnia
Branżowa Szkoła
I Stopnia

Branżowa Szkoła
I Stopnia

j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
j. niemiecki

5 lat
5 lat
5 lat
5 lat
5 lat
5 lat
5 lat
5 lat

cukiernik

j. angielski

3 lata

kucharz

j. angielski

3 lata

fryzjer

j. angielski

3 lata

ślusarz

j. angielski

3 lata

sprzedawca

j. angielski

3 lata

elektryk

j. angielski

3 lata

j. angielski

3 lata

j. angielski
albo
j. niemiecki
(do wyboru)

3 lata

mechanik pojazdów
samochodowych
klasa wielozawodowa:
piekarz, stolarz, tapicer,
ogrodnik, fotograf, dekarz,
lakiernik samochodowy,
mechanik motocyklowy,
elektromechanik,
elektromechanik pojazdów

chemia
fizyka
geografia
język angielski
chemia
fizyka
chemia
fizyka
język angielski
geografia
chemia
fizyka
język angielski
geografia
język angielski
geografia
geografia
informatyka
geografia
informatyka
geografia
informatyka
geografia
informatyka
geografia
informatyka
geografia
informatyka
geografia
informatyka

geografia
informatyka

- 12 samochodowych,
murarz–tynkarz,
monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie,
monter sieci i urządzeń
telekomunikacyjnych,
mechanik–operator pojazdów
i maszyn rolniczych,
mechanik–monter maszyn
i urządzeń, operator maszyn
i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych,
przetwórca mięsa, krawiec,
rolnik, cieśla, blacharz,
blacharz samochodowy,
elektronik, operator obrabiarek
skrawających, monter sieci
i instalacji sanitarnych,
drukarz offsetowy,
drukarz fleksograficzny,
obuwnik, kamieniarz,
zegarmistrz, złotnik-jubiler,
kominiarz
i inne zgodnie
z klasyfikacją zawodów.
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2. Załącznik nr 2: Kryteria przyjmowania kandydatów w przypadku równorzędnych
wyników.
Kryteria

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Problemy zdrowotne

Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej.
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, opatrzone klauzulą
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
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 2018 r. poz. 511).

Wielodzietność rodziny
Kandydata
Niepełnosprawność:
kandydata,
jednego z rodziców
kandydata,
obojga rodziców kandydata,
lub rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924, 1818).

Wyżej wymienione dokumenty można składać jako załączniki do wniosku w postaci:
a) oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego
odpisu lub wyciągu z dokumentu ,
b) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego
kandydata,
c) oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych zeznań.
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lp.
1)

Załącznik nr 3: Kryteria decydujące o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej
z dniem 1 września 2022 r. do wszystkich typów szkół ponadpodstawowych
przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty
liczbowo określona ocena z języka polskiego:
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

2)

3)

4)

5)

punktacja łącznie

18 pkt.
17 pkt.
14 pkt.
8 pkt.
2 pkt.

liczbowo określona ocena z matematyki
celujący
18 pkt.
bardzo dobry
17 pkt.
dobry
14 pkt.
dostateczny
8 pkt.
dopuszczający
2 pkt.
liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu punktowanego (tabela V)
celujący
18 pkt.
bardzo dobry
17 pkt.
dobry
14 pkt.
dostateczny
8 pkt.
dopuszczający
2 pkt.
liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu punktowanego (tabela V)
celujący
18 pkt.
bardzo dobry
17 pkt.
dobry
14 pkt.
dostateczny
8 pkt.
dopuszczający
2 pkt.
świadectwo z wyróżnieniem
7 punktów

max 100 punktów

3.
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szczególne osiągnięcia:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o
międzynarodowym lub ogólnopolskim , albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art.22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
przedmiotowego
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo
turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotowego nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
 tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
 tytuł laureata turnieju z przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
 tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione w podpunktach a-d, artystycznych lub sportowych,

ilość
punktów
10
7
5

10
4
3

10
7
5
7
5
3

10
7

5

7
3
2

max 18
punktów
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7)
8)

4
3
2
1

aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego,
zwłaszcza w formie wolontariatu
egzamin ósmoklasisty:
1. Wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego (max 100% = 35pkt.)
b) matematyki (max 100%=35pkt.)
2. Wynik przedstawiony w procentach z języka nowożytnego (max
100%=30pkt.)
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty punkty przelicza się zgodnie z zasadami zawartymi
w §8.1. Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019r.
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

3 punkty

max 70
punktów
max 30
punktów

max 100 punktów

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające
na terenie szkoły, na szczeblu:
 międzynarodowym
 krajowym
 wojewódzkim
 powiatowym

200 punktów
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Załącznik nr 4: Terminy przyjęć kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok
szkolny 2022/2023:
a) Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych Liceum
Ogólnokształcącego, Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka na rok szkolny
2022/2023:
Termin

od 16 maja 2022 r.
(poniedziałek)
do 20 czerwca 2022 r.
(poniedziałek)
od 24 czerwca 2022 r.
(piątek)
do 12 lipca 2022 r.
(wtorek)
20 lipca 2022 r.
(środa)
od 16 maja 2022 r.
do 25 lipca 2022 r.
(poniedziałek)

Do
godziny

Kandydat do szkoły

1500

składa wymagane dokumenty do wybranych szkół ponadpodstawowych,
wskazując wybrane oddziały

1500

uzupełnienia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty

1000

ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych
i list kandydatów niezakwalifikowanych do szkół

1500

kandydat do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia odbiera
w sekretariacie „C” skierowanie na badanie lekarskie

od 20 lipca 2022 r.
do 1 sierpnia 2022 r.
(piątek)

1500

potwierdza wolę przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie dostarczył ich wcześniej), a kandydat
do Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia składa również zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu

2 sierpnia 2022 r.
(wtorek)

do 1300

ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół

do 5 sierpnia 2022 r.

możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

do 3 dni od terminu
otrzymania pisemnego
uzasadnienia odmowy
przyjęcia

możliwość złożenia, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

