REGULAMIN REKRUTACJI
dla absolwentów szkoły podstawowej

rok szkolny 2021/2022

I. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t .j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
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 r. poz. 1737).
3. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas
pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których
mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych
szkół ii stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022 ogłoszone 28.01.2021 r.
przez Ministra Edukacji i Nauki.
4. Rozporządzenie MEN 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.
5. Zarządzenie Nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie
wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za wysokie w tych
zawodach w roku szkolnym 2020/2021.

II. Warunki i tryb rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022
1.
2.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną
Komisję Rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum
i branżowej szkoły I stopnia decyduje suma liczby punktów uzyskanych za:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu,
b) oceny z: języka polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki zawarte
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
c) inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
- ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
- osiągnięcia w konkursach, turniejach wiedzy co najmniej na szczeblu
powiatowym,
- osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej.

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.
4. Sumę punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata oblicza się z uwzględnieniem niżej
przedstawionych zasad:
100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej,
zgodnie z zasadą:
a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
- języka polskiego,
- matematyki,
jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu,
pomnożony przez 0,35
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu,
pomnożony przez 0,30

b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie
punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.
72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
i informatyki otrzymane na świadectwie ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej,
zgodnie z zasadą:
18 punktów

- ocena: celujący,

17 punktów

- ocena: bardzo dobry,

14 punktów

- ocena: dobry,

8 punktów - ocena: dostateczny,
2 punkty - ocena: dopuszczający.

28 punktów za inne osiągnięcia ucznia zgodnie z zasadami:
7 punktów - za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
18 punktów( maksymalnie ) - za szczególne osiągnięcia t.j. uzyskanie wysokiego miejsca
nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień albo
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
szkoły wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznane zgodnie z kryteriami
wymienionymi w § 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej:
a)

udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza
w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum,
schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.,
b) wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska
szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów
młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z
języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru, o
których mowa w art.44zu ust 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty , wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - po 30 punktów,
b) bardzo dobrym - po 25 punktów,
c) dobrym - po 20 punktów,
d) dostatecznym - po 10 punktów,
e) dopuszczającym - po 5 punkty;
2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru oceny wyrażonej
stopniu:
a) celującym - po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - po 18 punktów,
c) dobrym po 13 punktów,
d) dostatecznym - po 8 punktów,
e) dopuszczającym - po 2 punkty

w

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego
egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza

się na punkty, w sposób określony w ust. 5 pkt 1, oceny wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany
egzamin ósmoklasisty, którego dotyczy zwolnienie.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zw ust. 2
ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego oraz
ocenę z przedmiotu do wyboru wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
w sposób określony w ust.5 pkt 2
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z
problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 wymienionej ustawy o systemie oświaty.
10. Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskali
największą liczbę punktów rekrutacyjnych, jednak nie mniej niż 80.
11. Do klasy pierwszej technikum przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę punktów rekrutacyjnych, jednak nie mniej niż 60.
12. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, minimum punktowe
może ulec, decyzją Szkolnej Komisji Rekrutacyjno obniżeniu
dla oddziału liceum ogólnokształcącego do poziomu 70 pkt rekrutacyjnych,
dla oddziału technikum 55 pkt.
13.Do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia nie określa się minimum punktowego

III. Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadpodstawowych
Szkoła prowadzi rekrutację elektroniczną
1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie
więcej niż trzech szkół ponadpodstawowych (przez szkołę rozumie się szkołę
samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu)
2. Kandyda składa wniosek wraz z dokumentami (podpisany przez co najmniej jednego
rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowe w terminie

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15.00
5. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej, do której wcześniej złożył wniosek o przyjęcie,
dołącza w terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00 następujące
dokumenty:
a) świadectwo lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
c) zaświadczenie
o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów i olimpiad
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym
publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z
problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej a ponad to:
e) dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust.2
wymienionej na wstępie ustawy o systemie oświaty:
- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
- orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata,
rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata,

5.
6.

- dokumenty (akt zgonu, wyrok sądu rodzinnego) potwierdzające samotne wychowanie
kandydata w rodzinie oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka,
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
Dokumenty, o których mowa w ust. 5 lit. c, d mogą być składane w postaci kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
Składający oświadczenie jest obowiązany opatrzyć go klauzulą następującej treści: ”Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

IV. Kwalifikowanie do szkół
1.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do
klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia powinno
nastąpić 22 lipca 2021 r.

2.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych(dotyczy tylko kandydatów ubiegających
się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia) – od 17 maja do
26 lipca 2021 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyj ęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone
wcześniej), a także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu (kandydaci do technikum i szkoły branżowej) od
23 lipca 2021 do 30 lipca 2021 r.

4.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
2 sierpnia 2021 r.

5.

Zasady odwoływania się rodziców kandydata od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej
uregulowane zostały w art. 20 zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty wymienionej na wstępie .

6.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości
przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie
(w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok
szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

7.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla
młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, 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).

