
 

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLCU NAD WISŁĄ NA ROK 
SZKOLNY 2021-2022 

 

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji: 

 

MAKSYMALNA LICZABA PUNKTÓW DO UZYSKANIA W WYNIKU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
I. Maksymalna liczba punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty 

Język polski Wynik w % pomnożony przez 0,35 = max. 35 pkt 

Matematyka  Wynik w % pomnożony przez 0,35 = max. 35 pkt 

Język obcy nowożytny poziom podst. Wynik w % pomnożony przez 0,3 = max. 30pkt 

II. Maksymalna liczba punktów za oceny na świadectwie 

Oceniane są cztery przedmioty: 

• Język polski 

• Matematyka  

• 2 wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

 

Przeliczanie ocen na punkty: 

Celujący – 18 pkt 

Bardzo dobry – 17 pkt 

Dobry – 14 pkt 

Dostateczny – 8 pkt 

Dopuszczający – 2 pkt 

Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen: 

6 pkt – celujący 

5pkt – bdb 

4pkt – dobry 



3pkt – dst 

2pkt - dopuszczający 

III. Świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt 

IV. Przeliczanie na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

1. Uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych porozumień: 
a) Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego  - 10pkt 

b) Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt 

c) Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt 

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. 6 ustawy o systemie oświaty: 

a) Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 10pkt. 

b) Tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 4pkt. 

c) Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 3pkt. 

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

a) Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10pkt 

b) Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt. 

c) Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt. 

d) Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7pkt. 

e) Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt. 

f) Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3pkt. 

4. Uzyskanie w wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi 

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 – 10pkt. 

b) Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 7pkt. 

c) Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 5pkt. 



d) Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 7pkt. 

e) Tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 3pkt. 

f) Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 2pkt. 

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 – 4pkt 

b) Krajowym – 3pkt. 

c) Wojewódzkim – 2pkt 

d) Powiatowym – 1pkt 

6. 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, o którym mowa w ust. 1, 

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. 

V. Aktywność społeczna, praca w wolontariacie – 3pkt 

VI. 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: 

a) Celujący – po 35pkt 

b) Bardzo dobry – po 30pkt 

c) Dobry – po 25pkt 

d) Dostateczny – po 15pkt 

e) Dopuszczający – po 10pkt 

2) Języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu wybranego: 

a) Celujący – po 30pkt 

b) Bardzo dobry – po 25pkt 

c) Dobry – po 20pkt 



d) Dostateczny – po 10pkt 

e) Dopuszczający – po 5pkt 

VII. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego oraz do oddziałów sportowych zobowiązani są do 

przystąpienia do sprawdzianów ze sprawności fizycznej przeprowadzanych w wyznaczonych przez szkołę terminach wynikających 

z rozporządzenia MEiN. Uzyskanie pozytywnego wyniku z tych prób jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia do w/w oddziałów. 

VIII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 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. 

IX. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego 

etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są 
brane pod uwagę łącznie kryteria: 

1) Wielodzietność rodziny kandydata 

2) Niepełnosprawność kandydata 

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
X. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 

Spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1. 

Posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w tym oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza POZ. 

Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do tego oddziału. 

Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla 

siatkówki i piłki nożnej. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba miejsc, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie są brane 

pod uwagę łącznie odpowiednie kryteria: 

1) Wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 



do tego oddziału; 

3) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 

działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

b) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie są brane pod uwagę 
łącznie kryteria: 

1) Wielodzietność rodziny kandydata; 

2) Niepełnosprawność kandydata; 

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
XI. Do oddziału przygotowania wojskowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 

Spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1. 

Posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w tym oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza POZ. 

Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do tego oddziału. 

Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. 
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba miejsc, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie są brane 

pod uwagę łącznie odpowiednie kryteria: 

1) Wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do tego oddziału; 

3) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 



4) Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

b) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie są brane pod uwagę 
łącznie kryteria: 

a) Wielodzietność rodziny kandydata; 

b) Niepełnosprawność kandydata; 

c) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

d) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 

Minimalna liczba punktów decydujących o przyjęciu do kasy pierwszej Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą wynosi 70pkt. 

W przypadkach indywidualnych, w miarę posiadania wolnych miejsc komisja może kierować wnioski do dyrektora o przyjęcie do szkoły pomimo 

niespełniania w/w kryteriów. 

 

Zatwierdzam 

Dyrektor Marcin Węgłowski 

 

 

 



 

 

TERMINARZ REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

(Na podstawie § 11baa ust. 1 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 zwalczaniemCOVID-19 

(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

 

RODZAJ CZYNNOŚCI 
Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1.  Składanie wniosków oraz zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przygotowania wojskowego i oddziału 

sportowego 

Od 17 maja 2021 r. 

do 31 maja 2021 r. 

do godz. 15.00 

Od 3 sierpnia 2021 r. 

do 5 sierpnia 2021 r. 

do godz. 15.00 

2. Składanie wniosków oraz zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

wraz         z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę         w postępowaniu rekrutacyjnym z wyłączeniem oddziałów 

przygotowania wojskowego               i oddziałów sportowych 

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 

3. Uzupełnienie wniosku o [przyjęcie do szkoły 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 

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, 

terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 5 

Do 14 maja 2021 r.  

5. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej Od 1 czerwca do 14 

czerwca 2021 r.; II 

termin do 8 lipca 

2021 r. 

Od 6 do 10 sierpnia 

2021 r. 

6. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali I termin do 17 Do 13 sierpnia      



pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej czerwca 2021 r.; II 

termin do 9 lipca 

2021 r. 

2021 r. 

7.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności  

Do 14 lipca 2021 r. Do 5 sierpnia 2021 r.  

8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnienie 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. Do 13 sierpnia       

2021 r. 

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r. 

10. 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 

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 

11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021 r. do 

godz. 14.00 

23 sierpnia 2021 r. 

12. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w 

szkole 

2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r. 

13. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 5 sierpnia 2021 r. 26 sierpnia 2021 r. 

14. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

15. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

16. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 

 

Zatwierdzam –  

Dyrektor Marcin Węgłowski 



 

 


