
REGULAMIN REKRUTACJI 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 

  

Podstawa prawna: 
 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004r. nr 256 – poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. 

poz. 7). 

 Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, 

określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów 

przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu 

gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na dany rok szkolny w województwie 

świętokrzyskim, 

 Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na 

podbudowie programowej gimnazjum: liceum ogólnokształcącego, technikum. 

  

 

I. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów. 

§ 1. 

 W terminie określonym w Zarządzeniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i podanym do 

wiadomości przez szkołę kandydaci składają podania (wzór podania - Załącznik 1) podpisane 

przez rodzica do sekretariatu szkoły. 

 
II. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna. 

§ 2. 

 1.  Dokumenty do klas pierwszych zatwierdza Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

2.  Komisję powołuje i ustala jej zadania dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w terminie 

do 15 marca każdego roku. 

3.  W skład Komisji wchodzą: 

 dyrektor jako przewodniczący 

 sekretarz szkoły 

 nauczyciele zatrudnieni w szkole jako członkowie Komisji. 

§ 3. 

 Szkolna Komisja Rekrutacyjna: 

 zatwierdza listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych, 

 dokumentuje swoją pracę w postaci listy kandydatów i protokołu.  

 decyzje Komisji Rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby 

głosów, decyduje głos przewodniczącego. 

 protokół z postępowania kwalifikacyjnego z wykazem kandydatów i informacją o uzyskanych 

przez nich wynikach przechowywane są w szkole nie krócej niż rok. 

 odwołania od decyzji Komisji mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie 3 dni od 

daty powiadomienia kandydata o wyniku kwalifikacji, a rozpatrzone do 15 lipca. 

 



  
III. Kwalifikowanie kandydatów do szkoły. 

§ 4. 

O przyjęciu kandydata decyduje suma punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji (max 200pkt.): 

1. Punktacja (rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum): 

 egzamin gimnazjalny - maksymalnie 100 punktów (wyniki egzaminów wyrażone w skali 

procentowej). 

 oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego, matematyki, języka 

obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego przez szkołę zgodnego z dalszym  

kierunkiem kształcenia (z grupy przedmiotów humanistycznych lub matematyczno-przyrodniczych) - 

maksymalnie 76 punktów. 

 przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy 

następujące przeliczenia: 

 
o celujący   - 19 punktów   (4 przedmioty * 19pkt = 76pkt) 

o bardzo dobry  - 15 punktów  

o dobry   - 10 punktów  

o dostateczny    -   5 punktów  

o dopuszczający    -   2 punkty  

 
 szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 24 

punkty: 

o ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów. 

o potwierdzone osiągnięcia co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy 

organizowanych przez Kuratora Oświaty (maksymalnie 7pkt): 

 finaliści jednego konkursu przedmiotowego – 4 punkty. 

 finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 7 punktów. 

o zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim organizowanych przez podmioty działające na terenie szkół – 4 punkty 

o potwierdzone osiągnięcia sportowe (maksymalnie 3pkt) 

 na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty lub 

 na szczeblu wojewódzkim: miejsca I,II,III – 3 punkty 

o potwierdzone osiągnięcia artystyczne (maksymalnie 3pkt) 

 na szczeblu powiatowym (rejonowym) – 2 punkty lub 

 na szczeblu wojewódzkim – 3 punkty 

o osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – 2 

punkty 



 
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o 

zasięgu wojewódzkim i ponad-wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 

poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do 

wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt. 1. 

3. Konkursami, o których mowa w pkt. 1 są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: j. 

polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, 

chemii, geografii, informatyki. 

4. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkól ponadgimnazjalnych dla 

młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny ze świadectwa i 

inne osiągnięcia ucznia wymienione w pkt. 1. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów mnoży 

się przez 2.  

5. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum są: 

j. polski, j. obcy, matematyka  

oraz  

w klasie policyjno-prawnej: wiedza o społeczeństwie lub geografia. 

w klasie militarno-sportowej: fizyka, geografia lub informatyka 

6. Kandydat do liceum powinien uzyskać min. 50 pkt. rekrutacyjnych. 

7. W przypadku jednakowej ilości punktów – pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie, którzy 

posiadają wyższe oceny z przedmiotów punktowanych: 

8. W uzasadnionych przypadkach Komisja może zdecydować o przyjęciu ucznia z mniejszą 

ilością punktów. 

9. Wpływ na przyjęcie do szkoły może też mieć ocena z zachowania. 

  
IV. Terminy kwalifikowania i informowania o wynikach. 

§ 8. 

Terminarz rekrutacji określa corocznie (informacja w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej 

www.liceumwodzislaw.pl): 
 Zarządzenie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, 

określenia terminów składania dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów 

przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu 

gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na dany rok szkolny w województwie 

świętokrzyskim, 

 Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na 

podbudowie programowej gimnazjum: liceum ogólnokształcącego, technikum 
 

   

Niniejszy Regulamin jako załącznik do Statutu został zatwierdzony na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej w dniu  28.08.2015 r. 

 


