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Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 1 

w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego 

na rok szkolnym 2022/2023 

Zasady rekrutacji regulują:    

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r., poz. 1148 ze zm. – rozdział 6). 

2. Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły 

ponadpodstawowej określa Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego do szkół (Dz. U 2019, poz. 1737). 

3. Na podstawie  § 11b ust. 2 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.)  

4. Zarządzenie nr 5.2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i 

klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół 

policealnych, branżowych szkół li stopnia oraz szkół dla dorosłych na terenie województwa świętokrzyskiego na rok 

szkolny 2022/2023 

5. ZARZĄDZENIE NR 12/2022 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc 

uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok 

szkolny2022/2023 na terenie województwa świętokrzyskiego 

§1 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów :  

 1. Kandydaci wprowadzają elektronicznie swoje dane do systemu rekrutacji od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 
r. do godz.15.00. 
2. Wnioski o przyjęcie do szkoły powinny być wydrukowane, podpisane przez kandydata i jego rodziców (prawnych 
opiekunów) i dostarczone do szkoły – poprzez wrzucenie do urny wystawionej na holu szkoły. 
3. Do wniosku kandydaci załączają wg terminów wskazanych w  § 5:  

a) świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach  egzaminu lub 

potwierdzoną kopię tego zaświadczenia i świadectwa,  

b) zaświadczenia  potwierdzające uzyskania tytułu laureata lub finalisty konkursu,  

c) potwierdzenie osiągnięć sportowych (zgodnie z wykazem dyscyplin ) oraz artystycznych na odpowiednim 

szczeblu, poprzez wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej lub dyplomy i zaświadczenia,  

d) udokumentowaną działalność wykonywaną ochotniczo, zwłaszcza w formie wolontariatu,  

e) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do technikum),  

f) dwie fotografie (z nazwiskiem i imieniem na odwrocie),  

g) bilans zdrowia, wydany przez społeczną służbę zdrowia lub lekarza szkolnego,                                         
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h) kartę informacyjną przyjęcia ucznia do szkoły ponadpodstawowej wydanej przez sekretariat ukończonej 

szkoły,  

i) opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie z poradni specjalistycznej.  

 4. W związku z elektronicznym wspomaganiem rekrutacji  kandydat, składając dokumenty określa pozycje swoich 
preferencji przyjęcia do danej szkoły (liceum, technikum) i klasy. Na pierwszym miejscu wpisuje szkołę - klasę o 
najwyższej preferencji. Kandydat może wskazać maksymalnie 3 preferowane klasy. Jeżeli kandydat uzyskał liczbę 
punktów uprawniającą do zakwalifikowania go do kilku oddziałów zostaje zakwalifikowany tylko do tego z nich, 
któremu przyznał najwyższą pozycję wśród swoich preferencji. 

 

§ 2  

 Szkolna Komisja Rekrutacyjna  
 

1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna zwana dalej Komisją.   

2. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły do dnia 31 stycznia 2022 roku. 

3. W skład Komisji wchodzą:  

- wicedyrektor szkoły jako przewodnicząca  

- nauczyciele  

- sekretarz szkoły   

4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do szkoły w trybie i na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności:  

a) członkowie Komisji potwierdzają dane wprowadzane przez kandydatów do elektronicznego systemu 
szkolnej rekrutacji;  

b) zatwierdza wygenerowaną listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych na określone kierunki w 
poszczególnych typach szkół;   

c) udziela niezakwalifikowanym kandydatom informacji o możliwości  zmiany klasy - profilu lub wyboru innej  
szkoły;  

d) dokumentuje swoją pracę i przebieg posiedzeń protokolarnie;  

e) rozpatruje ewentualne odwołania rodziców.  

§ 3 

Kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych   

 1. O przyjęciu do szkoły  decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:  

a) przeliczenie wyniku egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów;  
b) suma punktów z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia SP – maksymalnie 72 pkt;  
c) wyróżnienie na świadectwie – 7 pkt;  
d) aktywność społeczna (wolontariat) – 3 pkt;  
c) punkty za szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 18 punktów.  
 

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów do klas pierwszych wynosi 200.  

 3. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów:  

 a) Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty  100 

Podczas przeliczania wyniku egzaminu ósmoklasisty na punkty stosuje się zasadę, że wyniki uzyskane z egzaminu z 

języka polskiego i  matematyki na poziomie podstawowym wyrażone w skali procentowej mnożone są przez 0,35 a z 
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języka obcego nowożytnego mnożone są przez 0,3. (j. polski -100 % x 0,35 = 35pkt, matematyka 100 % x 0,35 = 35 

pkt, j. obcy – 100 % x 0,3 = 30 pkt)   

b) Liczba punktów możliwych do uzyskania  za oceny na świadectwie ukończenia SP z czterech przedmiotów 

wynosi  72.          

Na punkty przeliczane są oceny z następujących przedmiotów:   

          II Liceum Ogólnokształcące  

Klasa  Przedmioty rozszerzone  Punktowane przedmioty   

Biologiczno-medyczna   biologia, chemia  język polski, matematyka,  biologia, 

chemia  

Społeczno – prawna 

 

geografia, wiedza o społeczeństwie, język 

angielski  

język polski, matematyka,  język 

angielski, geografia  

Politechniczna   matematyka, informatyka, język angielski  język polski, matematyka, język angielski, 

informatyka  

 Technikum nr 1   

Klasa kształcąca   w 

zawodzie  

Przedmioty rozszerzone  Punktowane przedmioty  

technik logistyk  geografia, język angielski  język polski, matematyka, język 

angielski,  geografia  

technik ekonomista  geografia, język angielski  język polski, matematyka, język 

angielski,  geografia  

technik hotelarstwa  geografia, język angielski  język polski, matematyka, język 

angielski,  geografia,   

technik informatyk  matematyka, język angielski  język polski, matematyka, język 

angielski, informatyka  

 

Punkty są obliczane według następujących zasad :  

• za każdą ocenę celującą kandydat otrzymuje 18 punktów   

• za każdą ocenę bardzo dobrą kandydat otrzymuje 17 punktów   

• za każda ocenę dobra kandydat otrzymuje 14 punktów   

• za każdą ocenę dostateczną kandydat otrzymuje 8 punktów     

• za każdą ocenę dopuszczającą kandydat otrzymuje 2 punkty 
 
c) Liczba punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione  na świadectwie 
ukończenia SP i potwierdzone stosownymi zaświadczeniami wynosi 18.  
d) W przypadku uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na podstawie art. 44zw 
ust.2 i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty  przy przyjęciu do szkół przelicza się na punkty oceny wymienione na 
świadectwie ukończenia SP, według następujących kryteriów:  
 
Z przedmiotów język polski i matematyka - liczba punktów uzyskanych za oceny wynosi:   
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• celujący – po 35 punktów  

• bardzo dobry – po 30 punktów  

• dobry – po 25 punktów   

• dostateczny - po 15 punktów   

• dopuszczający – po 10 punktów 
 
Z wybranego języka obcego nowożytnego wynosi:  

• celujący – po 30 punktów   

• bardzo dobry –po 25 punktów   

• dobry – po 20 punktów   

• dostateczny – po 10 punktów  

• dopuszczający – po 5 punktów 
 
Dodatkowe punkty są przyznawane za niżej wymienione osiągnięcia wg następujących zasad : 
 

Lp. Rodzaj osiągnięcia  Liczba 

punktów  

I  Konkursy o zasięgu wojewódzkim 

organizowane przez Kuratora  

Oświaty 

dwóch lub więcej tytułów finalisty 

konkursu przedmiotowego   

10  

dwóch lub więcej tytułów laureata  

konkursu tematycznego 

/interdyscyplinarnego  

7  

dwóch lub więcej tytułów finalisty  

konkursu tematycznego 

/interdyscyplinarnego  

5  

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego  7  

tytuł laureata konkursu tematycznego 

/interdyscyplinarnego  

5  

tytuł finalisty konkursu 

tematycznego/interdyscyplinarnego  

3  

II  Zawody wiedzy organizowane przez  

Kuratorów Oświaty na podstawie 

zawartych porozumień 

finalista konkursu przedmiotowego  10  

  

  laureat konkursu tematycznego  7  

finalista konkursu tematycznego  5  

III  Zawody wiedzy artystyczne i sportowe  

(punkty przyznaje się za miejsca nagrodzone 

lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a 

także wyróżnienia przyznane na podstawie 

regulaminu konkursu z wyłączeniem 

wyróżnień za uczestnictwo).  

szczebel międzynarodowy  4  

szczebel krajowy  3  

szczebel wojewódzki  2  

szczebel powiatowy  1  

IV  Potwierdzone osiągnięcia sportowe  
(punkty przyznaje się w zawodach: -   - 
międzynarodowych za miejsca 1-8  

szczebel międzynarodowy  4  

szczebel krajowy  3  
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- krajowych za miejsca 1-6  
- wojewódzkich za miejsca 1-3 

- powiatowych za miejsca 1-3).  

szczebel wojewódzki  2  

szczebel powiatowy  1  

 
Wykaz konkursów, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych dla uczniów szkół 
podstawowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 
2021/2022. 
 
(I) Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dla uczniów 

szkół podstawowych: 

Lp. Nazwa konkursu Miejsce uznane za wysokie 

1.  Konkurs z języka polskiego laureat/finalista 

2.  Konkurs z matematyki laureat/finalista 

3.  Konkurs z języka angielskiego laureat/finalista 

4.  Konkurs z języka niemieckiego laureat/finalista 

5.  Konkurs z biologii laureat/finalista 

6.  Konkurs z chemii laureat/finalista 

7.  Konkurs z fizyki laureat/finalista 

8.  Konkurs z geografii laureat/finalista 

9.  Konkurs z historii laureat/finalista 

10.  Konkurs z informatyki laureat/finalista 

 
(II) Zawody wiedzy dla uczniów szkół podstawowych organizowane przez Kuratorów Oświaty na podstawie 

zawartych porozumień w roku szkolnym 2021/2022:  

Lp. Nazwa konkursu Organizator Zasięg 
konkursu 

Miejsce uznane 
za wysokie 

1.  Konkurs historyczny im. majora 
Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego”  
 

Mazowiecki Kurator 
Oświaty w porozumieniu ze 
Świętokrzyskim Kuratorem 
Oświaty 

krajowy Laureat/finalista 

2.  Ponadwojewódzki Konkurs Budowy i 
Programowania Robotów GG Robot 
2021 „Stalowi profesjonaliści” 
 

Podkarpacki Kurator 
Oświaty w porozumieniu ze 
Świętokrzyskim Kuratorem 
Oświaty 

krajowy Laureat/finalista 

3.  I Ogólnopolski Konkurs Retoryczny dla 
uczniów IV - VIII szkół ze 
Świętokrzyskim podstawowych 

Mazowiecki Kurator 
Oświaty w porozumieniu ze 
Świętokrzyskim Kuratorem 
Oświaty 

krajowy Laureat/finalista 

 
(III) Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych organizowanych w roku 

szkolnym 2021/2022:  

Lp. Nazwa konkursu Zasięg konkursu Miejsce uznane za 
wysokie 

1.  Ogólnopolski Konkurs „Łamigłowy” krajowy laureat 

2.  Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych 
 

wojewódzki  

3.  Maraton Matematyczny w języku angielskim dla uczniów szkół 
podstawowych 
 

wojewódzki Laureat oraz I,II,III 
miejsca 

4.  Świętokrzyski Konkurs Piosenki Anglojęzycznej Atom 
 

wojewódzki Laureat I,II,III miejsca 
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5.  „Mini Olimpiada” konkurs znajomości i wiedzy o krajach 
anglojęzycznych 
 

wojewódzki Laureat I-V miejsca 

6.  Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
 

powiatowy laureat 

7.  Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Pióro Stefana” 
 

krajowy Laureat I,II,III miejsca 

8.  Konkurs „Nasi sąsiedzi – Żydzi” 
 

krajowy Laureat I miejsca 

9.  Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej 
 

wojewódzki Laureat I miejsca 

10.  Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego Szkół Podstawowych w 
Warcabach Klasycznych 

powiatowy Laureat I,II,III miejsca 

11.  Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” 
 

wojewódzki laureat 

12.  Konkurs literacki o „Złote pióro” 
 

wojewódzki Laureat I,II,III miejsca 

13.  Konkurs historyczny „Kielce – Miasto Legionów” wojewódzki laureat 

14.  „Ćmielowskie korzenie. Ponad czasem”. NIEPOZNANNA, 
NIEPOJĘTA” 

wojewódzki Laureat I,II,III miejsca 

15.  Konkurs piosenki anglojęzycznej „Sounds English” powiatowy Laureat I,II,III miejsca 

16.  Konkurs ortograficzny „Oko w oko z ortografią” wojewódzki Laureat 

17.  „Język odbiciem Twojej kultury” powiatowy Laureat I,II,III miejsca 

18.  Międzynarodowy Konkurs Kreatywności Odyseja Umysłu międzynarodowy Laureat 

19.  Wojewódzki konkurs chórów projektu akademia chóralna – 
śpiewająca polska  

wojewódzki I, II, i III miejsce 

20.  Olimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

krajowy laureat 

21.  Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Wandy Łyczkowskiej wojewódzki laureat 

22.  Konkurs Problemata wojewódzki laureat 

23.  Powiatowy Konkurs Wiedzy Regionalnej „Moje Ponidzie” powiatowy  

24.  Miejski Konkurs Krasomówczy „Mistrz słowa 12+” powiatowy Laureat I-III miejsca, 
finalista IV i VI 
miejsca 

25.  Konkurs „Wiem, co jem” dla uczniów klas ósmych szkół 
podstawowych z województwa świętokrzyskiego 

wojewódzki laureat 

26.  Konkurs „Maths & English – My Passion” powiatowy Laureat I-III miejsca 

27.  Wojewódzki konkurs „Ókomode – ekologiczna moda 
niemieckiego obszaru językowego” 

 Laureat I miejsca, 
finalista II i III 
miejsca 

28.  Konkurs „Pierwszej Pomocy – Pomagaj nie stój!” wojewódzki Laureat I,II,III miejsca 

29.  Turniej „All-Chemiczny dla uczniów szkół podstawowych 
województwa świętokrzyskiego” 

wojewódzki Laureat I,II,III miejsca 

30.  „Konkurs Młodych Geografów” wojewódzki Laureat I miejsca, 
oraz II i III miejsce 

31.  Konkurs Historyczny „Drogi do niepodległości. Polacy w latach 
1794-1918” 

powiatowy Laureat I-V miejsca 

32.  Konkurs Języka Angielskiego „Yes, I Can” powiatowy Laureat trzeciego 
etapu (I-III miejsce) 

33.  Konkurs Biologiczno-Chemiczny dla klas VII-VIII Szkół 
Podstawowych „Pierwiastkowy zawrót głowy” 

powiatowy Laureat trzeciego 
etapu (I-III miejsce) 
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34.  Konkurs poezji i piosenki religijno-patriotycznej „Bóg, Honor, 
Ojczyzna” 

powiatowy Laureat trzeciego 
etapu (I-III miejsce) 

35.  Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie krajowy laureat 

36.  Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza pomoc” krajowy Laureat I,II,III miejsca 

37.  Konkurs „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy …” krajowy laureat 

38.  Wojewódzki Konkurs Literacko – Teatralny „Scena jest dla nas” wojewódzki laureat 

39.  „Solidarność i odpowiedzialność. Droga dzieci syberyjskich do 
Polski – pomoc Japonii i Polonii amerykańskiej 1919-1922” 

krajowy Laureat I,II,III miejsca 

40.  Z Energią dla Klimatu – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o 
Wpływie Energetyki na Środowisko” 

krajowy Laureat I,II,III 
miejsca,  finalista 
etapu finałowego 

41.  Liryczne Jasło XXVII Ogólnopolski Konkurs Literackiej 
Twórczości Dzieci i Młodzieży 

krajowy laureat 

42.  Ogólnopolski Konkurs dla młodzieży o Nagrodę im. bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” 

krajowy laureat 

43.  Międzynarodowy Konkurs Programistyczny „Baltie 2022” międzynarodowy laureat 

44.  Ogólnopolski konkurs „Międzygwiezdny pył” dla szkół 
podstawowych 

krajowy laureat 

45.  Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w ruchu drogowym krajowy Finalista, I miejsce 

 
(IV) Zawody sportowe:  

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej , Igrzyska Dzieci– organizowane przez Szkolny Związek Sportowy  

• Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy – organizowane przez światowe i 
europejskie federacje sportowe  

• Organizowane przez polskie związki sportowe  

• Zawody sportowe organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i gminne związki sportowe. 
 
Zawody sportowe wymienione w pkt 1 -4 odnoszą się do następujących  dyscyplin sportu:  
aerobik, akrobatyka sportowa - trampolina, badminton, baseball i softball, biathlon zimowy i letni, bilard, boks, brydż 
sportowy, curling, gimnastyka, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, ju-jitsu, kajakarstwo, kajak 
polo, karate tradycyjne, karate WKF, kyokushin, fudokan, kick-boxing, kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekko 
atletyka w tym biegi przełajowe, biegi sztafetowe; łucznictwo, łyżwiarstwo, narciarstwo, orientacja sportowa, 
pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, pływanie, 
pływanie synchroniczne, skoki do wody, podnoszenie ciężarów, rugby, snowboard, sporty motorowe, sporty 
saneczkowe, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, taekwondo ITF olimpijskie, szachy, szermierka, 
taekwondo, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo, wspinaczka sportowa, 
zapasy, żeglarstwo. 
 
5. Przed podjęciem nauki uczniowie technikum poddawani są badaniom specjalistycznym  określającym brak 
przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Badania wykonuje specjalista  z zakładu medycyny pracy – negatywna 
opinia specjalistyczna może być przyczyną do przeniesienia na inny kierunek lub podstawą do skreślenia z listy uczniów.  
6. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje uzyskana przez niego lokata na liście, ustalona w wyniku postępowania 
rekrutacyjno - kwalifikacyjnego. 

 
 
 

§ 4 
Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły 
 
1. Laureaci konkursów i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej 
co najmniej z jednego przedmiotu przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów o których mowa  w § 3.  
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2. Przy  przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych  w postępowaniu kwalifikacyjnym 
pierwszeństwo mają:  

• sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach 
zastępczych;  

• kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub 
tok nauki;  

• kandydaci 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 lub jeżeli po 
zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

• 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 
Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

§ 5 
 
Terminy kwalifikowania i informowania kandydatów o wynikach rekrutacji   
 

1. Od 16 maja 2022 roku do 20 czerwca 2022 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym .  

2. Od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na 
zamianę szkół do których kandyduje. 

3. Do 15 lipca 2022 roku weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych 
w oświadczeniach. 

4. 21 lipca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

5. Od 22 lipca do 29 lipca 2022 roku potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Uwaga! 
 

Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminu ósmoklasisty do 
wybranej szkoły traktowane jest jako rezygnacja  ze starania się o przyjęcie  do  szkoły. 

 
6. 1 sierpnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły.   
7. 1 sierpnia 2022 r.  – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w 

szkole.   
8. Do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  - 

wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
9. Do 3 dni sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
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10. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - do 3 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia odmowy. 

11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia 
odwołania. 

 
§ 6 

 
Postanowienia końcowe:  
 
1. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej zapadają większością głosów.  
2. Protokoły z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją  o uzyskanych przez nich wynikach 
przechowywane są nie krócej  niż jeden rok .                                           
3. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie 3 dni od 
daty ogłoszenia  listy kandydatów przyjętych do szkoły.  
 
Dodatkowe informacje:  
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane 
załączniki zgodnie z przepisami § 11a 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 póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.  
2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania 
rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do 
publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 

 
 
 


