Regulamin Rekrutacji 2022/2023
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO ZESPOŁU SZKÓŁ im. Józefa Wybickiego w Ratajach
NA ROK SZKOLNY 2022/3023

§1
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.U.2017. poz. 60 z dnia 11 stycznia 2017 r. art.130, 132, 134,
146, 150).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. (Dz. U. z
2019 poz. 1737)
3. Zarządzenie nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27
stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów na rok szkolny 2022/2023.
4. Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w
Ratajach z dnia 26 lutego 2022 r. w sprawie regulaminu rekrutacji.

§1
Postanowienia ogólne
Kandydaci do klasy pierwszej do podania o przyjęcie według wzoru ustalonego przez
Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach dołączają:
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty,

b) 2 fotografie,
c) kartę zdrowia.
§2
Szkolna komisja rekrutacyjna

1.W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkół wymienionych w rozdziale I
dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną.
2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należą:
a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
b) sporządzenie wykazu kandydatów i wprowadzenie na listy punktów zgodnie
z ustaleniami,
c) kwalifikowanie kandydatów, ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych,
d) udzielenie kandydatom niezakwalifikowanym informacji o możliwości wyboru
innej szkoły,
e) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy
kandydatów przyjętych do klas pierwszych i kandydatów nieprzyjętych,
§3
Terminarz rekrutacji
Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 - Złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponapodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci
składają podanie w sekretariacie szkoły.
Od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15. 00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej 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
Do 12 lipca 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata

warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych czynności
Do 19 lipca 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okolicznościach
zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

20 lipca 2022 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 20 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 - Potwierdzenie woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio
orzeczeń, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4-5 ustawy Prawo Oświatowe.

2 sierpnia 2022 r. do godz. 13:00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Terminy w postępowaniu uzupełniającym.
od 3 sierpnia 2022 do 5 sierpnia 2022 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej.
Do 5 sierpnia 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej

i

dokumentów

potwierdzających

okoliczności

zawarte

w

oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności z
ustaleniem tych okoliczności.
Do 12 sierpnia 2022 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w

oświadczeniach.

poświadczonych

w

oświadczeniach,

w

tym
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przez

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych okoliczności.
Do 16 sierpnia 2022 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 16 sierpnia 2022 r. do 25 sierpnia 2022 r. godz. 15.00 - Potwierdzenie woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio
orzeczeń, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4-5 ustawy Prawo Oświatowe.
26 sierpnia 2022 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
§4
Punktacja
1. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum i technikum decyduje łączna ilość punktów
uzyskanych według wyliczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) oraz
zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty z pięciu przedmiotów – język polski, historia i wiedza
o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka,
chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym.
Punkty obliczone są według zasady – 1 procent wyniku z przedmiotu (język polski, historia
i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka,
chemia), język obcy nowożytny odpowiada 0,2 punktu..

Klasa
Liceum

Przedmioty
rozszerzone
- geografia

Języki

Liczba uczniów

- Język angielski,
język niemiecki lub

15

Ogólnokształcące

-język angielski

język hiszpański

-turystyczne
Liceum
Ogólnokształcące

- język angielski

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

15

Język angielski, język
niemiecki lub język
hiszpański
Język angielski, język
niemiecki

15

- lingwistyczne
Liceum
Ogólnokształcące kryminalistyczne
Technikum
Informatyczne

- język niemiecki lub
hiszpański
- język angielski
- geografia
- matematyka

30

Technikum Reklamy

- język angielski

Język angielski, język
niemiecki,

15

Technikum Fotografii i
Multimediów
Technikum grafiki i
poligrafii cyfrowej

- język angielski

Język angielski,
niemiecki
Język angielski,
niemiecki

15

- język angielski

15

* o nauczaniu drugiego języka obcego decyduje liczba osób w klasie oraz liczba osób
deklarująca naukę tego języka obcego.
* w roku szkolnym 2022/2023 uruchomiona zostanie klasa technikum fotografii i
multimediów lub technikum grafiki i poligrafii cyfrowej w zależności od zainteresowania i
ilości wniosków o przyjęcie do danego typu szkoły.
* w roku szkolnym 2022/2023 uruchomiona zostanie klasa liceum ogólnokształcącego o
profilu turystycznym lub kryminalistycznym w zależności od zainteresowania i ilości
wniosków o przyjęcie do danego typu szkoły.

Lp.

Przedmioty/osiągnięcia/punkty

Punktacja

1.

Liczbowo określona ocena z języka
polskiego

2.

Liczbowo określona ocena z drugiego
przedmiotu obowiązkowego wskazanego
przez komisję rekrutacyjną - matematyka

ocena:
celujący - 18 pkt.
bardzo dobry – 17
pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt
ocena:
celujący - 18 pkt.
bardzo dobry – 17
pkt.
dobry – 14 pkt.

Razem

Maks. 100 pkt.

3.

Liczbowo określona ocena z przedmiotu
wskazanego przez komisję rekrutacyjno –
kwalifikacyjną:
Klasa I LO turystyczna: język angielski,
geografia
Klasa I LO lingwistyczna: język angielski,
drugi język obcy
Technik informatyk: matematyka
Technik reklamy:język angielski
Technik fotografii i multimediów: język
angielski
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej: język
angielski

4.

Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej z wyróżnieniem
a) Uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:
- uzyskanie tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego,
- uzyskanie tytułu laureata konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego.
b) Uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej,
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej,
- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej.

5.

dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.
ocena:
celujący - 18 pkt.
bardzo dobry – 17
pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.

7 pkt.

10 pkt.

7 pkt.
5 pkt.

10 pkt.

4 pkt.

3 pkt.

10 pkt.
c) Uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez

7 pkt.

kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego.
- dwóch lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego.
- dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego.
- tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego.
- tytułu laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
- tytułu finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego.

5 pkt.
7 pkt.
3 pkt.
2 pkt.

10 pkt.

7 pkt.
d) 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,
- dwóch lub więcej tytułów laureata
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania
szkoły artystycznej,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania
szkoły artystycznej,
- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej.
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej,
- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej.

5 pkt.

7 pkt.

3 pkt.

2 pkt.

6.

Lp.
1.

e) Uzyskanie wysokiego miejsca w
zawodach wiedzy innych niż w/w,
artystycznych lub sportowych
organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie
szkoły na szczeblu:
- międzynarodowym - 4 pkt.
- krajowym - 3 pkt.
- wojewódzkim – 2 pkt.
- powiatowym – 1 pkt.
Maksymalnie 18 pkt. jeśli kandydat ma
więcej niż jedno szczególne
osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych
wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
Aktywności kandydata na rzecz innych
ludzi oraz środowiska szkolnego,
zwłaszcza w formie wolontariatu

3 pkt.

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane w
procentach (%)
Egzamin ósmoklasisty:
a) - język polski (max 100% x 0.35 = 35 pkt.)
b) - matematyka (max 100% x 0.35 = 35 pkt.)
c) wynik z języka obcego nowożytnego na
poziomie podstawowym
(max 100% x 0.3 = 30 pkt.)
Maksymalna liczba punktów do zdobycia

Maks. 35 pkt.
Maks. 35 pkt.
Maks. 30 pkt.

200

§5
Postanowienia końcowe
Odwołanie od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej może być wniesione
do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może w tym czasie
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.
W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna
sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w
tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą

kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. W terminie 7 dni od otrzymania
uzasadnienia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może złożyć do dyrektora odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W terminie 7 dni od otrzymania dyrektor jest
obowiązany rozpatrzyć odwołanie.

