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  ZESPÓŁ  SZKÓŁ  PONADPODSTAWOWYCH  W  DROBINIE 

ul. Szkolna 3, 09-210 Drobin 

tel. 24/ 260 18 51, 789 190 426 

www.zsp.drobin.pl     e-mail: zspdrobin@gmail.com 

======================================================================================= 

WARUNKI  I  KRYTERIA  REKRUTACJI  

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 

I    Podstawa prawna: 

Zasady przyjmowania Kandydatów do szkół ponadpodstawowych określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), § 11 baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.),  Terminy postępowania 

rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022, ogłoszone przez ministra Edukacji i Nauki w dniu 28 stycznia 2021 r. 

II   Przyjmowanie zgłoszeń Kandydatów: 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej 4-letniego Liceum, 5-letniego Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole 

Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie, zwanych dalej Szkołą, mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej bez 

względu na miejsce zamieszkania. 

2. Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły  w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty, tj. od 16 maja, od 

godz. 800 do 20 czerwca 2022 r., do godz. 1500.  

3. W w/w terminie  kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru szkoły. 

4. Od 16 maja do 25 lipca 2022 r. kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując 

Technikum lub Branżową Szkołę I stopnia w ZSP w Drobinie  jako szkołę pierwszego wyboru, będą wydawane skierowania 

na badanie lekarskie. 

5. Od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 1500 kandydaci, którzy nie złożyli niżej wymienionych 
dokumentów wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, składają dokumenty, zgodnie z wykazem: 

a. oryginał lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, poświadczoną przez dyrektora ukończonej 

szkoły podstawowej, 

b. oryginał lub kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczoną przez dyrektora 

ukończonej szkoły podstawowej, 

c. 2 fotografie (podpisane nazwiskiem i imieniem na odwrocie). 

5. Kandydaci niepełnosprawni załączają do podania orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół 

orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni 

specjalistycznej. 

6. Kandydaci - laureaci konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i ponadwojewódzkiego oraz laureaci i 

finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych załączają do podania dyplom laureata lub finalisty. 

7. Do 19 lipca 2022 r.  szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie  rekrutacyjne. 

http://www.zsp.drobin.pl/
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8. Do 20 lipca 2022 r. szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. 

9. Od 21 lipca do 27 lipca 2022 r. do godz. 1500  kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oświadczenia 

potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe składają 

ponadto zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

10. 28 lipca 2022 r., do godz. 1400 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych 

do Szkoły. 

11. 28 lipca 2022 r. dyrektor szkoły przekazuje do kuratora oświaty informacje o liczbie wolnych miejsc. 

12. Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, będzie prowadzone 

od 1 sierpnia do 19 sierpnia 2022 r., przy czym składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z kopiami lub 

oryginałami dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, będzie się odbywać w okresie od 1 sierpnia do 11 sierpnia do godz. 1500. W tym też czasie będą 

wydawane skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do szkół kształcących w zawodach. 

III    Kwalifikowanie kandydatów do Szkoły: 

1.  O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające: 

a. wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o 

szczegółowych wynikach egzaminu, 

b. oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, 

c. liczba punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oraz religii lub etyki. 

2. 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 

jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od kryteriów określonych w punkcie nr 2. 

3. Na punkty przeliczane będą oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech zajęć 

edukacyjnych: 

a. język polski, 

b. matematyka, 

c. dwa, wybrane przez kandydata spośród następujących przedmiotów: język obcy nowożytny, historia, geografia, 

biologia, fizyka i astronomia, chemia, informatyka. 

4. O przyjęciu do Szkoły decyduje łączna suma punktów uzyskanych przez kandydata.
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IV   Szkolna komisja rekrutacyjna: 

1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje szkolna komisja rekrutacyjna. 

2. Komisję powołuje dyrektor szkoły. 

3. Dyrektor ustala, zgodnie z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

a. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

matematyki, języka angielskiego i informatyki, 

b. liczbę punktów przeliczonych za wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

c. liczbę punktów za szczególne osiągnięcia, które będą decydowały o przyjęciu kandydata, według wykazów 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  

d. liczbę punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, 

e. liczbę punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

f. sporządza listę, uwzględniając osiągniętą przez kandydatów liczbę punktów, o których mowa powyżej, 

g. po potwierdzeniu woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum lub Branżowej Szkole I Stopnia w 

Drobinie, ustala listę przyjętych do szkoły, 

h. nieprzyjętym kandydatom udziela informacji i porad o możliwości wyboru innej szkoły, 

i. rozpatruje ewentualne odwołania rodziców. 

V   Postanowienia końcowe: 

1. W procesie rekrutacji do Liceum, Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia obowiązuje szczegółowy sposób 
punktowania, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów do klas pierwszych wynosi 200. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: 

a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach 

zastępczych, 

b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok 

nauki, 

c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 

zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub publicznej poradni 

specjalistycznej. 

4. W przypadku równej liczby punktów są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a. wielodzietność rodziny kandydata, 

b. niepełnosprawność kandydata, 

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

f. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

5. Kryteria, o których mowa w punkcie 4. mają jednakowa wartość. 
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6. Kandydaci, którzy decyzją dyrektora OKE zostali zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka 

polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, 

chemia, fizyka, geografia, historia, WOS, przy czym za uzyskanie z: 

• języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

bardzo dobrym – po 25 punktów, 

dobrym – po 20 punktów, 

dostatecznym – po 10 punktów, 

dopuszczającym – po 5 punktów, 

• języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym – po 18 punktów, 

 dobrym – po 13 punktów, 

 dostatecznym – po 8 punktów, 

 dopuszczającym – po 2 punkty. 

7. Decyzje komisji rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego. 

8. Powiadamianie kandydatów o wynikach rekrutacji odbywa się wyłącznie poprzez wywieszanie list. 

9. Odwołania od decyzji komisji mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie 3 dni od daty powiadomienia kandydatów. 

10. Szkolna komisja rekrutacyjna po zakończeniu każdego etapu rekrutacji sporządza protokół. 
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Załącznik nr 1 
Szczegółowy sposób punktowania osiągnięć kandydatów 

Lp. 
 

Kryterium 
 

Uzyskana liczba punktów 
 

Maksymalna 
liczba 

punktów do 
uzyskania 

1 Wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim 
roku nauki w szkole podstawowej 

Równa sumie liczby punktów, uzyskanych w 
konsekwencji  przeliczenia wyniku egzaminu 
wyrażonego w skali procentowej dla zadań z: 

• języka polskiego wg współczynnika 
0,35, 

• matematyki wg współczynnika 
0,35, 

• języka obcego wg współczynnika 
0,3. 

100 pkt 

 

2 Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z 
przedmiotów: 
- język polski 
- matematyka 

-  dwa przedmioty wybrane przez kandydata z 
listy: język obcy nowożytny, historia, 
geografia, biologia, fizyka, chemia, wiedza o 
społeczeństwie 
 

za każdą ocenę: 
celujący                    -18 pkt  
bardzo dobry             -17 pkt 
dobry                        -14 pkt  

dostateczny               - 8 pkt  
dopuszczający            - 2 pkt 

72 pkt 

 

3 Punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z 
wyróżnieniem 
 

7 pkt 7 pkt 

4 Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi – 
wolontariat, działalność na rzecz środowiska 
szkolnego lub lokalnego 
 

3 pkt 3 pkt 

5 
Szczególne 

osiągnięcia 

Konkursy organizowane przez Kuratora 

Oświaty: 

a) zasięg ponadwojewódzki 

- tytuł finalisty  konkursu przedmiotowego  

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego, 

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego; 

b) zawody wiedzy - zasięg 

międzynarodowy lub ogólnopolski albo 

turniej 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, 

 c) uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim: 

- 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, 

 
 
 
 
10 pkt 
 
7 pkt 
 
5 pkt 
 
 

 
 
 
10 pkt 
 
 
 
4 pkt 
 
 
 
 
 
 
 
3 pkt 
 
 
 
 
 
10 pkt 
 
7 pkt 
 
 
5 pkt 
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- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego, 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego, 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego, 

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem albo turniejem o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej, 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 

przedmiotowego lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej, 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej, 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej, 

- tytułu laureata turnieju przedmiotowego lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej, 

- tytułu finalisty turnieju przedmiotowego lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej, 

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, 

- krajowym, 

- wojewódzkim, 

- powiatowym. 

 

W przypadku dużej liczby osiągnięć, kandydat 

za to kryterium może uzyskać maksymalnie 18 

punktów. 

 

7 pkt 
 
5 pkt 
 
3 pkt 
 
 
 
 
 
10 pkt 
 
 
 
 
7 pkt 
 
 
 
 
5 pkt 
 
 
 
 
7 pkt 
 

 
 
3 pkt 
 
 
 
 
2 pkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 pkt 
3 pkt 
2 pkt 
1 pkt 

6 Średnia arytmetyczna uzyskana, zaokrąglona do 
dwóch miejsc po przecinku, z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w 
świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub 
etyki 

Prz  przy obliczaniu średniej przyjmuje się 
następujące wartości punktowe ocen: 
celujący - 6 pkt 
bardzo dobry - 5 pkt 
dobry - 4 pkt 
dostateczny                                - 3 pkt 
dopuszczający - 2 pkt 
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