
REGULAMIN REKRUTACJI 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu 

  

Podstawa prawna: 

  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.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia  16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek  (Dz. U. z 2017 

r. poz.610) oraz zarządzenia 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty ustala się Regulamin 

Rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 20019/2020. 

 

I. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów. 

§ 1. 

Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w macierzystej szkole podstawowej w systemie 

elektronicznej rejestracji Vulcan wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie szkoły 

 (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych). 

 
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 nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

§ 3. 

 Szkolna Komisja Rekrutacyjna: 

 zatwierdza listę kandydatów przyjętych do klas pierwszych, 

 w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności 

(zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z 

późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r 

poz.1000). 

 

 

 

  



III. Kwalifikowanie kandydatów do szkoły. 

§ 4. 

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

1. Punktacja (rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych): 

 oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 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 72 punkty.  

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

procentowej). 

Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym  

do 4-letniego liceum dla absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej: 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 
Maksymalna liczba punktów 

Punkty za świadectwo 100 pkt 

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 

wyróżnieniem 
7 pkt 

aktywność społeczna 3 pkt 

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt 

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt 



 

 przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

stosujemy następujące przeliczenia: 

 
o celujący   - 18 punktów    

o bardzo dobry  - 17 punktów  

o dobry   - 14 punktów  

o dostateczny    -   8 punktów  

o dopuszczający    -   2 punkty  

 
 szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 

maksymalnie 18 punkty: 

o ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów. 

o a). za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

zawartych porozumień: 

o -tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt  

o -tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 7 

pkt 

o -tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt 

o b). 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 

pkt 

o -dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt 

o -dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt 

o -tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt 

o -tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

pkt 

o -tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 

pkt 

o c). uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione 

wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty 

stosuje się § 6.1 podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r 

o d).osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny, 

środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt. 

 

 

 

 



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 ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt. 1. 

3. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej są: 

j. polski, j. obcy, matematyka oraz  

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

w klasie militarno-sportowej: fizyka, geografia lub informatyka; 

w klasie ogólnej: historia lub geografia;  

w klasie medycznej: biologia, chemia. 

4. Limit punktowy na podstawie którego uczniowie są przyjmowani do szkoły jest ustalany 

corocznie. 

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

posiadają wyższe oceny z przedmiotów punktowanych: 

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

ilością punktów. 

7. 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 ponadpodstawowych, 

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 

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

świętokrzyskim, 

 Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na 

podbudowie programowej szkoły podstawowej: liceum ogólnokształcącego, technikum 

 

 


