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REGULAMIN REKRUTACJI 

 
DLA ABSOLWENTÓW 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

DO KLASY I 

CZTEROLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

I PIĘCIOLETNIEGO TECHNIKUM 

 

 

W 

ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

im. STANISŁAWA STASZICA 

W STĄPORKOWIE 

 

 
NA 

ROK SZKOLNY 

2021/2022 

 
 

Na podstawie na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.                

z 2019 r poz.1148 ze zm.), oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.               

w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r poz.1737 ), § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia n 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.), ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas szkoły 

podstawowej na rok szkolny 2020/2021. 
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§1 

1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Liceum Ogólnokształcącego 

i Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica  

w Stąporkowie. 

2. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna 

powoływana przez dyrektora szkoły. 

3. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione 

odwołanie do dyrektora szkoły. 

4. W postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady 

poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej  

i służbowej z późniejszymi zmianami, ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy 

o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych  

Dz. U. z 2018 r poz.1000). 

5. Informacje dotyczące rekrutacji  można uzyskać w sekretariacie szkoły codziennie  

w godz. 800-1500, telefonicznie pod numerem 41 3741144 lub mailowo: kontakt@zsp-

staporkow.pl. 

6. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły odbywać się będzie w sekretariacie szkoły  

w godz. 800-1500. 

7. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek 

o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy szkoły: 

kontakt@zspstaporkow.pl 

8. 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) może 

odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły. 

 

§2 

Planowane kierunki kształcenia w szkołach wchodzących w skład                           

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. St. Staszica w Stąporkowie na rok 

szkolny 2021/2022. 

 
1. Planowany nabór do Liceum Ogólnokształcącego 

 

Uczniowie mogą wybrać naukę na 

poziomie rozszerzonym 

w następujących grupach 

Przedmiot punktowany przy rekrutacji 

1. humanistyczno-prawna  

▪ język polski, wiedza o 

społeczeństwie, język angielski 

▪ geografia, wiedza o 

społeczeństwie, język angielski 

 

język polski, język angielski,                       

matematyka  

i jeden z: wiedza o społeczeństwie, 

geografia, 
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2. psychologiczno-medyczna 

▪ biologia, język polski , 

język angielski, 

▪ biologia, chemia, język 

angielski 

język polski, matematyka, język angielski                    

i jeden z: chemia, biologia                               

2. ekonomiczno-inżynieryjna 

▪ matematyka, geografia,  

język angielski 

▪ matematyka, chemia,  

język angielski 

 

język polski, matematyka, język angielski  

i jeden z: geografia, chemia                  

 

 

2. Planowany nabór do Technikum 

 

Zawód Przedmioty punktowane przy rekrutacji 

Technik informatyk 
język polski, matematyka, język angielski, 

informatyka 

Technik handlowiec 
język polski, matematyka, język angielski, 

geografia 

             Technik logistyk 
język polski, matematyka, język angielski, 

geografia 

 

 

3. W ramach wszystkich zawodów kształconych w Technikum uczniowie mogą wybrać 

naukę na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów matematyka, język 

angielski, geografia. 

4. Planowane języki obce w cyklu edukacyjnym dla Liceum Ogólnokształcącego  i dla 

Technikum to obowiązkowo język angielski, jako zapewnienie kontynuacji kształcenia 

tego samego języka jako pierwszego na wszystkich etapach edukacyjnych tj. od I klasy 

Szkoły Podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej czyli przez 12 albo 13 

lat  zgodnie z  Rozp. MEN z dn. 14 grudnia 2016r. z późniejszymi zmianami. Drugim 

planowanym językiem jest język wybrany przez kandydata spośród następujących: język 

niemiecki,  język rosyjski, język włoski.   

5. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych, prezentujących 

określony poziom znajomości języka. 
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§3 

Zasady rekrutacji 
 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent Szkoły Podstawowej. 
2. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej, składa w sekretariacie szkoły 

następujące dokumenty: 
a) wniosek o przyjęcie do szkoły  – kwestionariusz, wydrukowany ze strony internetowej 

szkoły lub pobrany w sekretariacie,  

b) świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej i zaświadczenie  o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, 

c)  dwie fotografie podpisane na odwrocie. 

d) Zaświadczenie (zaświadczenia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,   

o których mowa w § 4 pkt.9.  

3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek   

o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy szkoły: 

kontakt@zspstaporkow.pl 

4. Kandydat może wybrać  w Zespole Szkół  Ponadpodstawowych w Stąporkowie zarówno  

   klasę w Liceum Ogólnokształcącym jak też w Technikum. Na pierwszym miejscu    

   zaznacza we wniosku szkołę i klasę pierwszego wyboru. Kandydat, który nie jest do  

   końca zdecydowany o swoich preferencjach, zaznacza również szkołę i klasę drugiego   

   wyboru. 

5. Kandydat składa do wybranej szkoły oryginał świadectwa ukończenia Szkoły  

Podstawowej  i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub  kopie tych 

dokumentów. 

6. Kopie świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej i zaświadczenia  

o wynikach egzaminu ósmoklasisty muszą być poświadczone ,,za zgodność  

z oryginałem” przez dyrektora szkoły, którą ukończył. 

7. Listy  kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające 

ich imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej  do Liceum Ogólnokształcącego  

i Technikum  zostaną umieszczone  na tablicy ogłoszeń w szkole. 

8. 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) może 

odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły . 

9. Potwierdzeniem woli podjęcia nauki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

im. St. Staszica w Stąporkowie przez kandydatów umieszczonych na listach 

zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy złożyli kopie dokumentów, jest dostarczenie 

oryginału świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej i oryginału zaświadczenia                       

o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

10. Niedoręczenie przez kandydata oryginału świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej                

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do wybranej szkoły 

traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do tej szkoły. 
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§4 

 

Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji 

 
1. O przyjęciu do klasy pierwszej absolwenta Szkoły Podstawowej decyduje łączna ilość 

punktów uzyskanych jako: 

 

• przeliczony na punkty wynik egzaminu ósmoklasisty (maksymalnie 100 punktów), 

• liczba punktów uzyskanych za oceny: z języka polskiego, matematyki, języka 

angielskiego oraz  jednego obowiązkowego przedmiotu wskazanego przez dyrektora 

szkoły branego pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału 

(maksymalnie 72 punkty),  

• liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na  świadectwie 

ukończenia Szkoły Podstawowej (maksymalnie 28 punktów).  

 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać uczeń w wyniku rekrutacji do szkoły 

wynosi 200. 

 

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu, wyrażone 

w skali procentowej przeliczane są na punkty według zasady: 

 

• z języka polskiego  wynik  mnoży się przez  0,35  (100 procent x 0,35 = 35 punktów 

maksymalnie) 

• z matematyki  wynik  mnoży się przez 0,35 (100 procent x 0,35 = 35 punktów 

maksymalnie) 

• z języka obcego nowożytnego wynik  mnoży się przez 0,3   (100 procent x 0,3 = 30 

punktów maksymalnie) 

Maksymalnie za wyniki egzaminu ósmoklasisty można otrzymać 100 punktów. 

 

3. Oceny z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia ośmioletniej 

Szkoły Podstawowej: z języka polskiego, matematyki, języka obcego i jednego przedmiotu 

wybranego przeliczane są na punkty według zasady:  

   

a) celujący –   18 punktów,  

b) bardzo dobry – 17 punktów, 

c) dobry –  14 punktów, 

d) dostateczny –   8 punktów, 

e) dopuszczający –  2 punkty. 

 

4.   Za świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje 

się 7 punktów. 

5.   Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej 

Szkoły Podstawowej, przyznaje się  następującą ilość punktów: 
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a) konkursy w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez 

kuratorów oświaty: 

• finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt, 

• laureaci konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

• finaliści konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów. 

 

b) konkursy w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora 

oświaty: 

 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt, 

• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 pkt, 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 pkt, 

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt, 

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt, 

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt, 

 

c) uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach artystycznych i sportowych 

organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty na terenie szkoły na 

szczeblu: 

 

• międzynarodowym – 4 pkt, 

• krajowym – 3 pkt, 

• wojewódzkim – 2 pkt, 

• powiatowym – 1 pkt, 

 

6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,   

w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się  3 punkty. 

 

7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

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

zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia ośmioletniej 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. 

 

8. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani                         

w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. 

 

9. Dla absolwentów Szkoły Podstawowej zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej z  obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub  zwolnionych                  

z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty 

lub danej części egzaminu ósmoklasisty, przy przyjęciu do Zespołu  Szkół 

Ponadpodstawowych  im. St. Staszica w Stąporkowie przelicza się na punkty                               
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oceny z języka polskiego i z matematyki oraz języka obcego nowożytnego wymienione na 

świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej.  

10. Oceny z języka polskiego i z matematyki przeliczane są na punkty według zasady : 

 

a)  celujący  -             35 punktów, 

b)  bardzo dobry -      30 punktów, 

c)  dobry -                  25 punktów, 

d)  dostateczny -        15 punktów, 

e)  dopuszczający -    10 punktów. 

 

11. Ocena z języka obcego nowożytnego przeliczana jest na punkty według zasady : 

 

a)  celujący  -             30 punktów, 

b)  bardzo dobry -      25 punktów, 

c)  dobry -                  20 punktów, 

d)  dostateczny -        10 punktów, 

e)  dopuszczający -      5 punktów. 

 

 

Dodatkowe informacje: 

 

 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

2) zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list 

kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) 

może odbywać się za pomocą stron internetowych tych szkoły  

zgodnie z przepisy § 11a i  § 11b 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.) 
 

 


