
SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI 
do klas pierwszych 

 szkół ponadpodstawowych 
Zespołu Szkół im. R. Traugutta w Lipnie 

na rok szkolny 2022/2023 

 

 

§1 

Podstawa prawna 

1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 

1680 i 1681) i art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 

oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287)z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów. 

3. Zarządzenie Nr 5/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2022r.w 

sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do  

publicznych szkół ponadpodstawowych w województwie kujawsko-pomorskim. 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. O przyjęcie do klas pierwszych mogą ubiegać się absolwenci szkół podstawowych. 

2. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi Szkolna 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 

3. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

4. W procesie rekrutacji kandydaci dokonują wyboru profilu klasy zgodnie z ofertą edukacyjną 

na rok szkolny 2022/2023. 

 

 

 

 

 



§3 

Zasady rekrutacji 

1. Wymagane dokumenty: 

 Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z systemu) potwierdzony podpisem kandydata 

oraz opiekuna prawnego 

 Świadectwo (kopia) ukończenia szkoły podstawowej lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły 

 Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez Dyrektora Szkoły 

 Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

 Zdjęcia 3 sztuki 

2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z przedmiotów oraz 

innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

ustala się zgodnie z Zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.  

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, których program obejmuje 

w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, 

przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym całkowicie lub częściowo z 

egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.  

5. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z przedmiotów oraz 

innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

ustala się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty  

 wynik przedstawiony w procentach z:  

 języka polskiego 

 matematyki   

mnoży się przez 0,3  

 wynik przedstawiony w procentach z 

 języka obcego nowożytnego 

 mnoży się przez 0,2 

 

 

 

 

 



 Punkty ocen z zajęć edukacyjnych  

1.  W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych za oceny wyrażone w 

stopniu: 

 celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

 bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

 dobrym – przyznaje się po 14 punktów;  

 dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  

 dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  

 

2.  Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

 

 

 3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:  

 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów; 

 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 – przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 

punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

– przyznaje się 7 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

– przyznaje się 5 punktów,  

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, e) tytułu 

laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów,  

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 

punkty;  

 

 

 



 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 – przyznaje 

się 10 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów,  

  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;   

 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

 krajowym – przyznaje się 3 punkty,  

 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

 powiatowym – przyznaje się 1 punkt.  

4. 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 podstawowej, 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.  

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

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

3 punkty.  

 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o 

społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego oraz jednego 

przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 

ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 uzyskanie z: języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

  celującym – przyznaje się po 30 punktów,  

 bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,  

 dobrym – przyznaje się po 20 punktów,  

 dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,  

 dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów; 



 Uzyskanie z języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród 

przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny 

wyrażonej w stopniu:  

 celującym – przyznaje się po 20 punktów,  

  bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

  dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  

  dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  

 dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  

 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego 

egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest 

egzamin gimnazjalny oraz którego dotyczy zwolnienie.  

8.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród 

przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, z których przeprowadzany jest egzamin 

gimnazjalny, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego 

nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o 

których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. 

9. Przy rekrutacji punktowane będą oceny  z następujących przedmiotów: 

 

Profil klasy Przedmioty punktowane na 

świadectwie 

klasa1a 

profil językowo-logistyczna  

j. polski 

matematyka 

j. angielski 

geografia 

klasa 1b 

profil psychologiczno -prawny 

j. polski 

matematyka 

historia  

wos 

klasa 1c 

profil medyczny 

j. polski 

matematyka 

biologia 

chemia 

klasa 1d 

profil politechniczny 

j. polski 

matematyka 

fizyka  

informatyka 

 

 

10. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona w przypadku dysponowania w oddziałach 

klas pierwszych wolnymi miejscami. 

 



§4 

Harmonogram  rekrutacji 

 Rejestracja kandydatów i złożenie wniosków (wydrukowanych z systemu potwierdzonych 

podpisem kandydata i opiekuna prawnego) o przyjęcie do klas pierwszych: 

od 16 maja 2022r.(poniedziałek) do 21 czerwca 2022r.(wtorek) godz. 15:00 

 

 Dostarczenie dokumentów (uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty): 

od 24 czerwca 2022r.(piątek) do 12 lipca 2022r.(wtorek) godz. 15:00 

 

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do klasy pierwszej do 18 lipca 

2022r. (poniedziałek) 

 

 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych: 

19 lipca 2022r.(wtorek) godz. 12:00 

 

 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na listach 

zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji do klas pierwszych (oryginał świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach ósmoklasisty) : 

do 22 lipca 2022r.(piątek) do godz. 15:00  

 

 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły: 

25 lipca 2022r.(poniedziałek) godz. 12:00 

 


