
 

 

KRYTERIA  I WARUNKI REKRUTACJI 

DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ŚWIECIU 

     NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

1.Podstawa prawna  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U z 2021 r. , poz. 1082 ) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 
postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli , szkół, 
placówek i centrów ( Dz. U z 2019 r. , poz.1737 )  

  Rozporządzenie Ministra Edukacji  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 

  Zarządzeniem Nr 5/2022 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia  2022 r.  

W sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego  i postepowania  

uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów , na rok szkolny 2022/2023.  

2. Warunki rekrutacji    

        Do klasy pierwszej szkoły dla młodzieży przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1. Złożą wniosek o przyjęcie do szkoły; 

2. Złożą świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ; 

3. Złożą zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty; 

4. Złożą zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej   nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich 
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i 
uczestników studiów doktoranckich -  w przypadku kandydatów do technikum i branżowej szkoły 
I stopnia. 
 

 

 

 

 

 



 

 

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata za: 

 wyniki egzaminu ósmoklasisty potwierdzone zaświadczeniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, 

 oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

 ukończenie szkoły z wyróżnieniem  

 inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 3.Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z zajęć edukacyjnych     
oraz innych osiągnięć kandydata. 

 W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty : 
1) wynik przedstawiony w procentach z: 

 
a ) języka polskiego  
b) matematyki  
– mnoży się przez 0,35; 
 

2) wynik przedstawiony w procentach z: 
 

c) języka obcego nowożytnego 
- mnożymy przez 0,3 
 
 
 W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , za oceny wyrażone w stopniu: 
 

1) celującym     przyznaje się po 18 punktów; 
2) bardzo dobrym    przyznaje się po 17 punktów; 
3) dobrym     przyznaje się po 14 punktów; 
4) dostatecznym    przyznaje się po 8 punktów; 
5) dopuszczającym    przyznaje się po 2 punkty 
 

 
 W przypadku przeliczania na punkty innych osiągnięć kandydata odnotowanych na 

świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej : 
 

1) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów 
 

 

 

 



 

 

4.Terminy składania dokumentów 

W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas 
pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia  w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Świeciu, ustala się harmonogram czynności i szczegółowe terminy ich 
dokonywania, w tym terminy składania dokumentów: 

Rodzaj czynności 
 

Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I  
liceów ogólnokształcących ,  
techników i  branżowych szkół I 
stopnia  wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

od 16 maja 2022 r. 
(poniedziałek ) 

do 21 czerwca 2022 r. 
(wtorek )  

do godz. 15.00 

od 25 lipca 2022 r. 
(poniedziałek   ) od 

godz.12.000 
do 01 sierpnia  2022 r. 

(poniedziałek ) 
do godz. 15.00 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 
klasy I liceum ogólnokształcącego , 
technikum i branżowej szkoły I 
stopnia o świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej oraz 
zaświadczenie o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty. 

od 24 czerwca 2022 r. 
(piątek) 

do 12 lipca  2022 r. 
(wtorek)  

do godz. 15.00 

---------------------------------- 

3. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych.  

19 lipca 2022 r. 
(wtorek   ) 

godz. 12.00 

9 sierpnia 2022 r.  
(wtorek   ) 
godz.12.00 

 
4. Wydanie przez szkołę prowadzącą 

kształcenie zawodowe skierowania 
na badania lekarskie. 

od 16 maja 2022 r.  
( poniedziałek )  

do 20 lipca 2022 r. 
( środa )  

Od 25 lipca 2022 r. 
(poniedziałek   ) 

do 9 sierpnia 2022 r. 
( wtorek )  

5. Potwierdzenie przez kandydata  albo 
rodzica  kandydata niepełnoletniego 
woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty  

do 22 lipca 2022 r.  
(piątek   ) 

do godz.15.00 
 

do 11 sierpnia 2022 r. 
(czwartek  ) 

do godz.15.00 

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

25  lipca 2022r. 
(poniedziałek  ) 

godz. 12.00 
 

12 sierpnia 2022 r. 
 (piątek  ) 

godz. 12.00 
 

 

 

 



 

 


