
 

 

1 

 

 

REGULAMIN 

REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W LEŻAJSKU  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

 

I. Podstawa prawna: 

 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

3. Rozporządzenie 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. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

6. Zarządzenie Nr 4  / 2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

organizowanych w roku szkolnym 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów  

i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 18 czerwca 2015 r. poz. 843). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

639).   

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich 

11. Statut Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. 
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II. Składanie dokumentów 
 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają następujące dokumenty: 

 

1. obowiązkowo: 

- wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na formularzu dostępnym w punkcie rekrutacyjnym szkoły lub na stronie internetowej szkoły: 

www.zslchrobry.lezajsk.pl, 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu  ósmoklasisty lub poświadczone za zgodność  

z oryginałem kopie tych dokumentów, 

- karta zdrowia ucznia,  

- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu (dotyczy uczniów technikum) 

- trzy fotografie (opisane na odwrocie: nazwisko i imię, data urodzenia). 

 

2. dodatkowo: 

- opinię lub orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dla uczniów z problemami zdrowotnymi, 

      -     podanie o przyjęcie do internatu na formularzu dostępnym w punkcie rekrutacyjnym szkoły.  
 

 

 

III. Terminy rekrutacji do Szkół 

 

Lp. 

 
Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3 4 

1. 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów 

dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, 

oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od 

kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i 

oddziałów prowadzących szkolenie sportowe  

od 17 maja 2021 r. 

do 21 czerwca 2021 r. 

do godz. 15.00 

od 3 sierpnia 2021 r. 

do 5 sierpnia 2021 r. 

do godz. 15.00 

od 25 października 2021 r. do 12 

listopada 2021 r.2 

od 13 grudnia 2021 r. do 16 

grudnia 2021 r.2 

http://www.zslchrobry.lezajsk.pl/


 

 

3 

 

 

Lp. 

 
Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3 4 

2. 

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  

od 25 czerwca 2021 r. 

do 14 lipca 2021 r. do godz. 

15.00 

 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 

1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa 

w pkt 6-7  

do 14 maja 2021 r. 

4. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*  

od 1 czerwca 2021 r. do 14 

czerwca2021 r. 

od 1 czerwca 2021 r. do 14 

czerwca2021 r. 

II termin3 do 8 lipca 2021 r. II termin3 do 8 lipca 2021 r. 

5. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*  

od 1 czerwca 2021 r. do 14 

czerwca 2021 r. 

od 1 czerwca 2021 r. do 14 

czerwca 2021 r. 

II termin1 do 8 lipca 2021 r. II termin1 do 8 lipca 2021 r. 

6. 
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)* 

od 1 czerwca 2021 r. do 14 

czerwca 2021 r. 

od 1 czerwca 2021 r. do 14 

czerwca 2021 r. 

II termin 1 do 8 lipca 2021 r. II termin1 do 8 lipca 2021 r. 

7. 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 

 

I termin do 17 czerwca 2021 r. I termin do 17 czerwca 2021 r. 

II termin do 9 lipca 2021 r. II termin do 9 lipca 2021 r. 

8. 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

 

I termin do 17 czerwca 2021 

r.; 
I termin do 17 czerwca 2021 r. 

II termin do 9 lipca 2021 r. II termin do 9 lipca 2021 r. 

9. 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu 

predyspozycji  językowych (klasa wstępna).  

I termin do 17 czerwca 2021 r. I termin do 17 czerwca 2021 r. 

II termin do 9 lipca 2021 r. II termin do 9 lipca 2021 r. 

10. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

do 14 lipca 2021 r.  5 sierpnia 2021 r.  

do 15 listopada 2021 r.2  do 17 grudnia 2021 r.2  
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Lp. 

 
Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3 4 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem 

tych okoliczności.  

11. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w 

tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 

wskazanych w oświadczeniach  

do 21 lipca 2021 r.  13 sierpnia 2021 r.  

do 30 listopada 2021 r.2  do 7 stycznia 2022 r.2  

12. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021 r.  16 sierpnia 2021 r.  

1 grudnia 2021 r.2  10 stycznia 2022 r.2  

13. 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie  

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 

2021 r.  

od 3 sierpnia 2021 r. do 13 

sierpnia 2021 r.  

od 25 października 2021 r. do 6 

grudnia 2021 r.2  

od 13 grudnia 2021 r. do 13 

stycznia 2022 r.2  

14. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz 

odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem** 

 

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 

2021 r. do godz. 15.00  

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 

sierpnia 2021 r. do godz. 

15.00  

od 2 grudnia 2021 r. do 9 

grudnia 2021 r.2  

od 11 stycznia 2022 r. do 18 

stycznia 2022 r.2  

15. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

2 sierpnia 2021 r. do godz. 

14.00  
23 sierpnia 2021 r.  

10 grudnia 2021 r.2  19 stycznia 2022 r.2  

16. 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o 

liczbie wolnych miejsc w szkole 

 

2 sierpnia 2021 r.  23 sierpnia 2021 r.  

10 grudnia 2021 r.2  19 stycznia 2022 r.2  
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Lp. 

 
Rodzaj czynności 

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3 4 

17. 
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie 

wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych  

do 3 sierpnia 2021 r.  24 sierpnia 2021 r.  

do 13 grudnia 2021 r.2  do 20 stycznia 2022 r.2  

18. 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia.  

do 5 sierpnia 2021 r.  26 sierpnia 2021 r.  

do 17grudnia 2021 r.2  do 26 stycznia 2022 r.2  

19. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

do 3 dni od dnia wystąpienia o  

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  

do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia2  

20. 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej.  

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia  

do 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia2  

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

do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły2  
 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 

30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania 

terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 

dnia 24 września 2021 r.  

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. 
 

Kandydaci do internatu składają podania w punkcie rekrutacyjnym oraz elektronicznie lub pocztą tradycyjną zgodnie z regulaminem rekrutacji. 

Podanie o przyjęcie do internatu uczeń składa na formularzu dostępnym w sekretariacie szkoły lub na stronach internetowych: 

www.zslchrobry.lezajsk.pl oraz www.zslchrobry.lezajsk.pl/internat 
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IV. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 
 

1. Komisję powołuje dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.  

2. Komisja Rekrutacyjna odpowiada za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego, sporządzanie list kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych w ramach przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego. 

 

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące Nr 1: 

 

Lp. Nazwa klasy 
Przedmioty wybrane 

do punktacji 

Przewidywany 

próg 

punkt. 

Przedmioty 

w zakresie 

rozszerzonym* 

1. 

Cyberbezpieczeństwo  

i nowoczesne technologie 

informatyczne 

język angielski, matematyka, 

fizyka, informatyka 
150 

matematyka 

informatyka 

2. 
biologiczno – 

         chemiczna 

język polski, matematyka,  

biologia, chemia 
130 

biologia 

chemia 

3. medyczna 
język polski, matematyka,  

biologia, chemia 
130 

biologia 

chemia 

matematyka 

 

4. 
matematyczno – fizyczna 

    

język polski, matematyka,  

chemia, fizyka 
130 

matematyka 

chemia  

fizyka 
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Lp. Nazwa klasy 
Przedmioty wybrane 

do punktacji 

Przewidywany 

próg 

punkt. 

Przedmioty 

w zakresie 

rozszerzonym* 

5. 
matematyczno- informatyczna 

       

język polski, matematyka, 

fizyka, informatyka 
130 

matematyka 

fizyka  

informatyka 

 

6. medialna język polski, matematyka, język obcy, wos 120 
język polski 

język angielski 

7. matematyczno – geograficzna język polski, matematyka, język angielski, geografia  110 

matematyka 

język angielski  

geografia 

8. 
matematyczno – językowa 

           

język polski, matematyka, 

j. angielski, język obcy II 
110 

matematyka 

język angielski 

język obcy II 

9. 
humanistyczno – prawna 

               
język polski, matematyka, historia, wos 110 

język polski 

historia 

wos 

10. 
językowa 

           

język polski, matematyka,   

j. angielski, język obcy II  
110 

język polski 

język angielski 

język obcy II 

11. 
wojskowa 

          

język polski, matematyka, 

biologia, język obcy 
100 

matematyka 

biologia 

12. sportowa 
język polski, matematyka, 

biologia, wychowanie fizyczne 
100 

matematyka 

biologia 

* - zestaw przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym może ulec zmianie 
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Przewidywany próg punktowy ustalony przez Komisję i podany w ofercie edukacyjnej może ulec zmianie ( zostać podwyższony lub obniżony)  

w zależności od liczby kandydatów. 
 

 

 

 

 

Technikum Nr 2:  
 

Lp Nazwa zawodu 
Przedmioty wybrane  

do punktacji 

Przewidywany 

próg 

punktowy 

Przedmioty 

w zakresie rozszerzonym 

1. 
technik ekonomista             

z innowacją skarbowo- prawną 
język polski, matematyka, geografia, język obcy 80 

matematyka 

geografia 

2. 

technik logistyk 

(komputerowe programy 

logistyczne) 

język polski, matematyka, geografia, język obcy 80 
matematyka 

geografia 

3. 
technik spedytor z innowacją 

pożarniczą 
język polski, matematyka, geografia, język obcy 80 

matematyka 

geografia 

4. technik rachunkowości język polski, matematyka, geografia, język obcy 80 
matematyka 

geografia 

 
* - zestaw przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym może ulec zmianie.  

 

Przewidywany próg punktowy ustalony przez Komisję i podany w ofercie edukacyjnej może ulec zmianie ( zostać podwyższony lub obniżony)               

w zależności od liczby kandydatów. 
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V. Kwalifikowanie kandydatów do szkoły 
 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz 

wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole, a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku może otrzymać  

w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 

1.  Punkty za  egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki po szkole podstawowej – maksymalnie 100 pkt.  możliwych do uzyskania: 

2. Punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej( język polski, matematyka, dwa przedmioty zgodnie z regulaminem 
rekrutacji, szczególne osiągnięcia, aktywność społeczna i ukończenie szkoły z wyróżnieniem) – maksymalnie 100 pkt. 

3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, 
art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe: 

 

• wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35 

 

• wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3 

 

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daję liczbę punktów rekrutacyjnych. 

 

4. Punkty za oceny z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia – maksymalnie 100 pkt. : 

a) możliwe punkty do uzyskania z ocen z języka polskiego matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 100 pkt.: 

celujący 18 punktów, 

bardzo dobry 17 punktów, 

dobry  14 punktów, 

dostateczny          8 punktów, 

dopuszczający       2 punkty, 

b) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów, 
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c) za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać łącznie co najwyżej 18 punktów, 

w tym za: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

zawartych porozumień: 

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów, 

b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów, 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22a ust. 6 pkt 8 ustawy o systemie oświaty: 

a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 

punktów, 

b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –4 

punkty, 

c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –3 

punkty; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

4) 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: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 10 punktów, 
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b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z  przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – 5 punktów, 

d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  

 7 punktów, 

e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  

 3 punkty, 

f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 

2 punkty, 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1 – 4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty działający na terenie szkoły, na szczeblu: 

a. międzynarodowym – 4 punkty, 

b. krajowym – 3 punkty, 

c. wojewódzkim – 2 punkty, 

d. powiatowym – 1 punkt, 

 

6) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty. 

 

5. Przeliczanie punktów przy zwolnieniach z całości lub części egzaminu ósmoklasisty: 

a)  w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o 

systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, 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 szkoły 

podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów; 
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2) 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: 

a. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

  

b) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 

ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 

 

c) przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 

przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, 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 szkoły podstawowej, z 

których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, 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. 

 

 
Wykaz konkursów, o których mowa w pkt V 4 c) stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 4  / 2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

 

6. W przypadku uczniów, którzy uzyskali równorzędną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, przy ograniczonej ilości miejsc w klasach 

pierwszych komisja zastosuje dodatkowe kryterium tj. wyższą ocenę zachowania 

 

 

 

 

VI. Preferencje: 
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1. Prawo przyjęcia do szkoły niezależnie od kryteriów w postępowaniu kwalifikacyjnym mają laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 

oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści  podstawy programowej 

gimnazjum i szkoły podstawowej co najmniej z jednego przedmiotu. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają ponadto: 

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b) kandydaci z rodzin wielodzietnych,  

c) kandydaci z rodzin samotnie wychowujących dzieci, 

d) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, 

e) 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,  

f) kandydaci z wyższą oceną  zachowania. 

 

 

 

VII. Postanowienia końcowe: 
 

1. Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów do klasy pierwszej na podstawie decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 

2. O decyzji komisji kandydat lub rodzic (prawny opiekun) zostanie poinformowany osobiście przez członka komisji. 

3. O przyjęciu uczniów powracających z zagranicy decyduje dyrektor szkoły na podstawie świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i sumy lat nauki 

szkolnej ucznia. 

4. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży w trakcie rekrutacji mogą składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół. 

5. Informacje o  wolnych miejscach w szkole będą dostępne  w siedzibie  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i na stronie internetowej: www.ko.rzeszow.pl 

oraz w siedzibach Oddziałów w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. 

6. Szkoły średnie na podbudowie szkoły podstawowej, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 21 lipca 2020 r., przeprowadzają dodatkową rekrutację 

w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 31 sierpnia 2020 r. 

7. Dyrektor szkoły prowadzi rekrutację zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego zawartego w dokumentach wymienionych we 

wstępie regulaminu z uwzględnieniem Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

 

http://www.ko.rzeszow.pl/

