
Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 

im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski  
na rok szkolny 2018/2019 

 
 

Rekrutację do Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski na rok szkolny 
2018/2019 przeprowadza się na podstawie art. 204 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum 
(Dz. U. z 2017 r poz.586). 

 

 
1. Planowane kierunki kształcenia od roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. 

Baczyńskiego 

 

Lp. klasa profil/zawód języki obce 

przedmioty  

w zakresie 

rozszerzonym 

II Liceum Ogólnokształcące 

1. Ia 
policyjno– strażacki/ 

medyczno-sportowy 

język angielski 

język rosyjski 

język angielski, 

geografia, chemia 

Technikum Nr 1 

1. If 

technik logistyk – klasa wojskowa 

 

język angielski 

język rosyjski 

matematyka, geografia 

 

technik pojazdów samochodowych 

– klasa wojskowa 

język niemiecki 

język rosyjski 
matematyka, fizyka 

2. Ih 

technik hotelarstwa  z elementami 

florystycznych aranżacji wnętrz 

język angielski 

język rosyjski 

język angielski 

geografia 

 

technik technologii żywności 

 

język angielski 

język rosyjski 
język angielski, chemia 

technik żywienia  

i usług gastronomicznych 

język angielski 

język rosyjski 
język angielski, biologia 

3. Ij 

technik informatyk  

z innowacją pedagogiczną 

„Tworzenie gier komputerowych 

język angielski 

język niemiecki 

matematyka, 

informatyka 

technik ekonomista  

z innowacją asystencko - 

sekretarską 

język angielski 

język rosyjski 
matematyka, geografia 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

1. IL wielozawodowa język rosyjski  

 

 
 
2. Szczegółowy terminarz rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2018/2019 

REKRUTACJA ZASADNICZA 

DATA DZIAŁANIA 

od 10 maja  

od godz. 10.00  

do 18 maja  

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 



do godz. 15.00 Składanie zaświadczeń o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu w 

przypadku wyboru Branżowej Szkoły I Stopnia. 

od 15 czerwca 

od godz. 10.00 

do 19 czerwca 

do godz. 16.00 

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły. 

od 22 czerwca 

od godz. 12.00 

do 27 czerwca 

do godz. 16.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie 

poświadczone za zgodność przez gimnazjum). 

od 10 maja 

do 6 lipca 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych 

dokumentów przez komisje rekrutacyjne. 

6 lipca 

godz. 12.00 

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów 
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o 
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą 
liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

W przypadku kandydatów, 

którzy dokonali wyboru 

kształcenia w danym 

zawodzie, wskazując szkołę 

jako szkołę pierwszego 

wyboru: 

od 10 maja 

od godz. 10.00 

do 18 maja 

do godz. 15.00 

W przypadku pozostałych 

kandydatów: 

od 6 lipca 

od godz. 12.00 

do 9 lipca 

do godz. 16.00 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. 

od 6 lipca 

od godz. 12.00 

do 12 lipca 

do godz. 10.00 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów 

dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

12 lipca 

godz. 16.00 

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych. 

12 lipca 

do godz. 16.00 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych 

miejsc. 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

od 13 lipca 

od godz. 8.00 

do 16 lipca 

do godz. 16.00 

wydanie przez szkołę 

skierowania na badanie 

lekarskie 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 



od 13 lipca 

do 28 sierpnia 

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych 

dokumentów przez komisje rekrutacyjne. 

29 sierpnia 

godz. 12.00 

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych zawierających imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o 

zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą 

liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

od 29 sierpnia 

od godz. 12.00 

do 30 sierpnia 

do godz. 16.00 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów 

dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

31 sierpnia 

godz. 12.00 

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych. 

31 sierpnia 

do godz. 12.00 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych 

miejsc. 

 

3. Kryteria rekrutacji. 
 

Podstawą do zakwalifikowania ucznia do klasy pierwszej ZS Nr 1 w Sokołowie Podlaskim w roku 

szkolnym 2018/2019 będzie: 
 

1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki 
w gimnazjum - max. 100 pkt. 

 
Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :  

- języka polskiego,  
- historii i wiedzy o społeczeństwie,  
- matematyki,  
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,  
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

 
należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 
70%, 70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji). 

 

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka 
polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne  
osiągnięcia ucznia wymienione  w świadectwie ukończenia gimnazjum – max. 100 pkt. 

 

Punkty przyznawane są według następujących zasad: język polski, matematyka oraz 

a) II Liceum Ogólnokształcące  
klasa medyczno-sportowa – język obcy i geografia,  
klasa policyjno-strażacka – język obcy i geografia,  

b) Technikum Nr 1 
              technik logistyk – język obcy i geografia,  
              technik hotelarstwa – język obcy i geografia, 
              technik ekonomista – język obcy i geografia, 
              technik informatyk – język obcy i informatyka,  

              technik technologii żywności – język obcy i chemia; 

              technik żywienia i usług gastronomicznych – język obcy i biologia; 

              technik pojazdów samochodowych – język obcy i fizyka, 
 

c) Szkoła Branżowa I Stopnia  

klasa wielozawodowa – język obcy i informatyka. 

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
wskazanych wyżej przez szkołę:  
a) 18 punktów – celujący,  



b) 17 punktów – bardzo dobry, 

c) 14 punktów – dobry, 

d) 8 punktów – dostateczny, 

e) 2 punkty – dopuszczający. 

 

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów. 

3. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum: 

 

a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów, 
 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów, 

 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów; 
 
a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,  

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej –4 punkty,  

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;  

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 
przez kuratora oświaty:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów, 
 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 
 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 
 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów, 
 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów, 
 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –3 punkty; 

 
c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 
wojewódzkim:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 

 
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 
 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –5 punktów, 

 
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów, 
 

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

 
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 
 
d) 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:  

- międzynarodowym –4 punkty, 



 
- krajowym – 3 punkty, 

 
- wojewódzkim –2 punkty, 

 
- powiatowym –1 punkt. 

 
e) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych 
i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna 
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 
f) 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. 
 
 
4. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego odbywa się według następujących zasad: 
szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z: 
 

- języka polskiego, 
 

- historii i wiedzy o społeczeństwie, 
 

- matematyki, 

 

- przedmiotów przyrodniczych, 

 

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2; 
 

 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty 
oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka 

obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:  
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym –20 punktów, 
 

- bardzo dobrym –18 punktów, 
 

- dobrym –13 punktów, 
 

- dostatecznym –8 punktów, 
 

- dopuszczającym –2 punkty; 
 
b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym –20 punktów, 
 

- bardzo dobrym –18 punktów, 
 

- dobrym –13 punktów, 
 

- dostatecznym –8 punktów, 
 

- dopuszczającym – 2 punkty; 
 
 oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 
przez 2; 

c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym –20 punktów, 
 

- bardzo dobrym –18 punktów, 
 

- dobrym –13 punktów, 
 

- dostatecznym –8 punktów, 
 

- dopuszczającym – 2 punkty;  
 



oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 
przez 4;  

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym –20 punktów, 
 

- bardzo dobrym –18 punktów, 
 

- dobrym –13 punktów, 
 

- dostatecznym –8 punktów, 
 

- dopuszczającym –2 punkty. 
 
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione 
na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy 
zwolnienie. 
 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 
nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego 
wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 
1) celującym – przyznaje się 20 punktów; 
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów; 
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów; 
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

 

4. Rodzicowi kandydata lub kandydatowi pełnoletniemu przysługuje prawo złożenia do Dyrektora Szkoły 
odwołania od wyników rekrutacji. 

 

a) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
 

nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły. 

 
b) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata 

pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 4a. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, 

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  
c) rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia  

Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 

d) Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego. 

 

Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne po każdym etapie rekrutacji sporządzają i podpisują protokoły 
postępowania kwalifikacyjnego. 


