Regulamin rekrutacji
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Wysokiem Mazowieckiem na rok szkolny 2022/2023
I. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz.
1737)
3) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1394)
4) Zarządzenie nr 2/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2022
roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim.
II. Postanowienia ogólne
1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się

absolwenci szkoły podstawowej.
2. W
celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły
ponadpodstawowej dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną, w skład której wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły,
wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
3. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
a) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku
których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy – Prawo
oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym;
b) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art.
150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;
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c) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym
kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub
postępowania uzupełniającego;
d) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych;
e) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do liceum ogólnokształcącego.

1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
a) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć

edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły oraz inne osiągnięcia
ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
b) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu.
IV. Wymagane dokumenty.
1. Liceum Ogólnokształcące:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły,
b) 2 fotografie,
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach

egzaminu.
W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi
schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
V.

Postanowienia końcowe.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z
problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Komisja
rekrutacyjno - kwalifikacyjna wskazuje imiennie kandydata przyjętego do szkoły.
2.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie kryteria:
1.

a)
b)

wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
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niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

c)
d)
e)
f)
g)

VI. Terminy składania dokumentów i
rekrutacji do szkoły.

L.p.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z
dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego
rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczanych w oświadczeniach, o których mowa
odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy1, w tym dokonanie
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności
4.
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 ustalonych przez wójta (burmistrza
lub prezydenta) okoliczności wskazanych w
oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150
ust. 7 ustawy 1 w związku z § 11bab ust. 3 pkt 1
rozporządzenia 2
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

Termin
w
postępowaniu
rekrutacyjnym
od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca
2022r.do godz.15:
00

Od 24 czerwca - 13
lipca 2022 r. do godz.
15.00

3.
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do 13 lipca 2022 r.

do 20 lipca 2022 r.

21 lipca 2022r. do
godz.10.00

6.

7.

8.

9.

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.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole.
Opublikowanie przez Podlaskiego Kuratora
Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w
szkołach ponadpodstawowych

od 21 lipca
2022 r.
do 29 lipca
2022 r.
do godz. 15.00
1 sierpnia 2022r.
(poniedziałek)
o godz.10.00

1 sierpnia 2022 r.
do godz. 14.30

2 sierpnia 2022r.

10.

Możliwość wystąpienia - rodzica kandydata lub
kandydata pełnoletniego - do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, o
którym mowa w art. 158 ust. 6 ustawy 1 w związku
z § 11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzenia 2
11.
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną
uzasadnienia odmowy przyjęcia, o którym mowa w
art. 158 ust. 7 ustawy1 w związku z § 11bab ust. 3
pkt 2 rozporządzenia2

12. Możliwość wniesienia - przez rodzica kandydata lub
kandydata pełnoletniego - odwołania do dyrektora
szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o
którym mowa w art. 158 ust. 8 ustawy1 w związku z
§ 11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzenia2
13.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym
mowa w art. 158 ust. 9 ustawy1 w związku z §
11bab ust. 3 pkt 2 rozporządzenia2

1

do 4 sierpnia2022 r.

do 3 dni od dnia
wystąpienia o
sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 3 dni od dnia
otrzymania
uzasadniania odmowy
przyjęcia
do 3 dni od dnia
złożenia odwołania
do dyrektora szkoły

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.
1082)
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- 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. z 2020 r. poz. 493, z późn. Z
m.)
§1
Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie
postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół
ponadpodstawowych:


dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej szkoły
podstawowej określa:
Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego ustala się następujący sposób przeliczania
na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz
wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.
§2
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:

1. wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
- mnoży się przez 0,35;
2. wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka obcego nowożytnego
- mnoży się przez 0,3.
§3
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w
art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art.
5

140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, wymienionych
odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w
stopniu:
1)
2)
3)
4)
5)

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

Przedmioty punktowane w poszczególnych oddziałach :
A – humanistyczno - prawniczy ( historia, wos)
B – matematyczno - fizyczny (fizyka, informatyka)
C – biologiczno - chemiczny- (biologia, chemia)
D – geograficzny - matematyczny – (geografia, język angielski)
E – językowy - ( język angielski, język rosyjski/ niemiecki)
F – informatyczny - ( informatyka , język angielski)
G – policyjny - ( język angielski, wos )
H – ogólny- (geografia, wos)
We wszystkich oddziałach punktuje się język polski i matematykę.
§4
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, o którym mowa w art.
134 ust. 2 pkt 3, art. 135 ust. 4 pkt 2, art. 137 ust. 6 pkt 3, art. 139 ust. 2 pkt 3, art.
140 ust. 3 pkt 4 i art. 143 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 7
punktów.

§5
1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2
pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit.
a ustawy - Prawo oświatowe, za:

1)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7
punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5
punktów;
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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. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.
4 ustawy o systemie oświaty:
a)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 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
ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie
oświaty:
a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 10 punktów,
b)dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 5 punktów,
d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
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f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 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 działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, 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.

§6
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu, , o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit.
b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy - Prawo oświatowe,
przyznaje się 3 punkty.

§7
1. 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.
2. 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.
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