
ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW 

DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 

IM. DR. PPŁK. STANISŁAWA KULIŃSKIEGO W WĄGROWCU 

NA ROK SZKOLNY 2020/21 

Minister Edukacji Narodowej w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty wprowadził następujące zmiany dotyczące postępowania 
rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. 

Podstawa prawna: 

 § 11 b i § 13 pkt 1 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.) 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się 
przepisów art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, co oznacza, 
iż na terenie województwa wielkopolskiego w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 
ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji 
ogłoszonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 110.1.8.2020 z dnia 
30 stycznia 2020 r. 

§1 

              Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1148 z późn. zm) oraz 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 r. poz. 1737) ustala się 
Regulamin Rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021. 

§2 

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy: 

a. potrzeb środowiska; 
b. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; 
c. decyzji organu prowadzącego. 

§3 

1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna 
powoływana przez Dyrektora Szkoły. 

2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione 
odwołanie do dyrektora szkoły. 



3. 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 oraz 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). 

§4 

1. Do liceum ogólnokształcącego i technikum, przyjmowani są absolwenci szkół 
podstawowych. 

2. Zespół Szkół Nr 2 w Wągrowcu prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie 
rekrutacji elektronicznej. 

§5 

Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji poprzez stronę internetową: 
https://powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat   w systemie elektronicznej rejestracji 
wskazując według preferencji maksymalnie 3 wybrane przez siebie szkoły  (kolejność wybranych 
szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych). 

§6 

1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół 
będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadza szkoła pierwszego wyboru. 

2. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji ubiegających 
się do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają szkoły 
pierwszego wyboru. 

3. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły 
pierwszego wyboru. 

§7 

1. Do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością 
punktów. 

2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają: 

 kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; 
 

 kandydaci spełniający jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, 
niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą 
zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy. 

 

https://powiatwagrowiecki.edu.com.pl/kandydat


§8 

Sposób naliczania punktów 

O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej decyduje łączna ilość uzyskanych punktów 
z ocen i innych osiągnięć kandydata.  

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Razem 

1. 
Liczbowo określona ocena z języka polskiego 

cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 
max 18 

punktów 

max 100 
punktów 

2. 
Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego 

cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 
max 18 

punktów 

3. 
Liczbowo określona ocena z matematyki 

cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 
max 18 

punktów 

4. 
Liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez 

Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną 
cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt. 

max 18 
punktów 

5. Świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt. 

6. 

Dodatkowe osiągnięcia: 

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

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt., 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, 
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i 
art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt., 
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt. 
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.; 

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

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego– 7 pkt., 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 5 pkt., 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt., 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.; 

max 
18punktów 



4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt., 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 
pkt., 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 
pkt., 
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,< 
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt., 
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  2 pkt.; 

5) 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: 

a) międzynarodowym –  4 pkt., 
b) krajowym – 3 pkt., 
c) wojewódzkim – 2 pkt., 
d) powiatowym – 1 pkt.   

W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo 
w konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia 
gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu 
dyplom lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora 
oraz zajęte przez ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego 
polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem 
zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia) 

7. 
Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza 

w formie wolontariatu 
3 punkty 

8. 

Egzamin ósmoklasisty: 

 język polski 
(max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,35) 
  

 matematyka  
(max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,35) 
  

 język obcy nowożytni 
(max 100%=30 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,3) 
  

 

max 35 
punktów 

 

max 35 
punktów 

 

max 30 
punktów 

max 100 
punktów 

MAKSYMALA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA  
 200 PKT. 



 

§9 

1.Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści 
podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej  szkoły 
ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2.Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę 
punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum zgodnie   z § 8.1 
rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. 

§10 

W roku szkolnym 2020/21 Zespół Szkół Nr 2 W Wągrowcu prowadzi nabór do: 

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO: 

a/ klasa pedagogiczna, 
przedmioty rozszerzone: biologia, język polski, język obcy,  

 
b/ klasa geograficzno-językowa, 
 przedmioty rozszerzone: geografia, język obcy,  
 
c/ akademicka klasa politechniczna, 
 przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka,  
 
d/ klasa „bezpieczeństwo publiczne” 
 przedmioty rozszerzone: biologia, wiedza o społeczeństwie, 

2. TECHNIKUM: 

a/ technik ekonomista,                                                                  
przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia,  
 
a/ technik rachunkowości,                                                                  
przedmioty rozszerzone: język obcy, geografia,  
 
b/ technik hotelarstwa  
przedmioty rozszerzone: język  obcy, geografia,  
 
c/ technik informatyk                                                                                                                  
przedmioty rozszerzone: język  obcy, matematyka,  
 
a/ technik programista,                                                                  
przedmioty rozszerzone: język obcy, matematyka,  
 



 

§11 

Do podania do szkoły ponadpodstawowej (wydruk z systemu elektronicznego naboru) należy 
dołączyć: 

1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie. 

2. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami 
orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej 
poradni specjalistycznej. 

3. Zaświadczenie / zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których 
mowa w § 8. 

4. Dwie fotografie legitymacyjne. 

5. Pisemne deklaracje (druki z sekretariatu szkoły): 

 deklaracja wyboru lekcji religii lub etyki, 

 deklaracja wyboru języków obcych, 

 opcjonalnie deklaracja – rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach „wychowanie do życia 
w rodzinie” 

§12 

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:                                                 

1. Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r., do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia. 

3. 31 lipca 2020 r.  do 04 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 – dostarczenie zaświadczeń o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół.. 

4. 12 sierpnia 2020 r. – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  
przyjęcia. 

5. Od 13 lipca do 18 sierpnia 2020 r do godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole 
poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 
zaświadczenie  o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile wcześniej nie zostały złożone. 



6.  19 sierpnia 2020 r.  do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 

7. 19 sierpnia 2020 r.  – poinformowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych 
miejsc w szkole po zakończonym terminie postępowania rekrutacyjnego 

§13 

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy 
prawa oświatowego. 

 
 


