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Regulamin rekrutacji 

na rok szkolny 2022/2023 

w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego 

w Sokołowie Podlaskim 
 

 

 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327, oraz 

z 2021 r. poz. 4), 
 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 poz. 910, 1378, oraz 

z 2021 poz. 4), 
 

3. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o 

systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), 
 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły 

artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach 

publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej 

tego samego typu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1641), 

 
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737), 
 

6. 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 2019 r. poz. 493 z późn. zm.), 

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1394)
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§ 1 

Terminarz rekrutacji do klas pierwszych liceum, technikum oraz 
branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023 

 
1. od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 – termin na złożenie wniosku, w tym 

zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna). 

2. od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, a także złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. 

3. w dniu 20 lipca 2022 r. – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do 

szkoły. 

4. od 16 maja do 25 lipca 2022 r. – wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie. 

5. od 21 lipca do 27 lipca 2022 r. do godz. 15:00 –  należy potwierdzić wolę przyjęcia 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te 

nie zostały złożone w terminie przewidzianym na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej. 

6. od 21 lipca do  27 lipca 2022 r. do godz. 15:00 – należy uzupełnić wniosek 

o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz o orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami. 

7. Nieprzedłożenie do 27 lipca 2022 r. do godz. 15:00 zaświadczenia zawierającego brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiedniego 

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 

będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, w oddziale 

realizującym kształcenie w zawodzie, do którego kandydat został przyjęty. Jednakże 

w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, 

rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 

27 lipca 2022 r. do godz. 15:00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania 

terminu. 
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§ 2 

Terminarz rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym do klas 

pierwszych liceum, technikum oraz branżowej szkoły I 
stopnia na rok szkolny 2022/2023 

 
1. od 01 sierpnia do 03 sierpnia 2022 r. – termin na złożenie wniosku, w tym zmiana 

wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica / prawnego opiekuna). 

2. w dniu 12 sierpnia 2022 r. – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do 

szkoły. 

3. od 01 sierpnia do 12 sierpnia 2022 r. – wydanie przez szkołę skierowań na badania 

lekarskie. 

4. od 16 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 – należy potwierdzić wolę przyjęcia 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

5. od 16 sierpnia do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 – należy uzupełnić wniosek 

o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz o orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do 

zdrowotnych do kierowania pojazdami. 

6. Nieprzedłożenie do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 zaświadczenia zawierającego brak 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiedniego 

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zdrowotnych do kierowania pojazdami 

będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, w oddziale 

realizującym kształcenie w zawodzie, do którego kandydat został przyjęty. Jednakże 

w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 

Informację o przyczynie niedotrzymania terminu składa się w formie papierowej lub 

elektronicznej. Wówczas ww. zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, 

nie później niż do 23 września 2022 r. 

8. w dniu 28 lipca 2022 r. do godz. 14:00 – komisja rekrutacyjna podaje do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
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sierpnia 2022 r. do godz. 15:00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania 

terminu. Informację o przyczynie niedotrzymania terminu składa się w formie papierowej 

lub elektronicznej. Wówczas ww. zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi 

szkoły, nie później niż do 23 września 2022 r. 

7. w dniu 19 sierpnia 2022 r.  do godz. 14.00 – komisja rekrutacyjna podaje do 

publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 
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 późn. 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. 

3. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do 

szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, o przyjęciu 

do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich 

latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 
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LP 
Oznaczenie 

oddziału 
Planowany profil/zawód 

Nauczane           

języki obce 

Przedmioty 

rozszerzone 

II Liceum Ogólnokształcące 

1. 1A policyjny j. angielski 

j. rosyjski 

geografia 

chemia 

j. angielski 

2. 1B medyczno-obronny j. angielski 

j. rosyjski 

geografia 

biologia 

j. angielski 

Technikum Nr 1 

1. 1F technik logistyk/technik 

pojazdów samochodowych 
grupa wojskowa 

j. angielski 

j. rosyjski 

t. logistyk – geografia 

t. poj. sam. - fizyka 

2. 1H technik hotelarstwa z 

innowacją florystycznych 

aranżacji wnętrz/ 

technik reklamy 

j. angielski 

j. rosyjski 

t. hotelarstwa –         

j. angielski 

t. reklamy – j. polski 

3. 1J technik informatyk z 

innowacją bezpieczeństwo 

w cyberprzestrzeni/ 

 

technik ekonomista z 

innowacją asystencko-

sekretarską 

j. angielski 

j. niemiecki 

 

 

j. angielski 

j. rosyjski 

matematyka 

 

 

 

matematyka 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 

1. 

 

1L klasa wielozawodowa j. rosyjski ----- 

 

§ 3 

 
Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2022/2023 
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Punkty za egzamin ósmoklasisty 

wynik z języka polskiego 

wynik z matematyki 

wynik z języka obcego nowożytnego 

Maksymalnie 100 pkt. 

100% x 0,35 =35pkt. 

100% x 0,35 =35pkt 

100% x 0,3 = 30 pkt. 

Ocena 

Celujący 

Bardzo dobry 

Dobry 

Dostateczny 

Dopuszczający 

Punkty 

18 

17 

14 

8 

2 

 

 

§ 4 

Kryteria rekrutacji do liceum, technikum oraz branżowej szkoły 
I stopnia 

O przyjęciu kandydata decyduje suma liczby punktów uzyskanych za oceny z języka 

polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz wybranego przedmiotu przyrodniczego, 

z którego uczeń miał najwyższy wynik w ostatnim roku nauki, a także punkty za wyniki 

egzaminu ósmoklasisty (oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie). 

 
 

 

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 100 pkt.): 

 

1. Punkty za poszczególne oceny: 

 

 

2. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 

punktów. 

 

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień, przyznaje 

się następującą liczbę punktów: 

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. 
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4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty, przyznaje się następującą liczbę punktów: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 punktów 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty. 
 

5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–2, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – 4 punkty, 

b) krajowym – 3 punkty, 

c) wojewódzkim – 2 punkty, 

d) powiatowym – 1 punkt. 

 

6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia, z tym że maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18. 

 

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 
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