
 

Zarządzenie nr 27/2011/2012 
Dyrektora Zespołu Szkół – Centrum Edukacyjne w Więcborku 

z dnia   28.02.2012r.  

w sprawie zasad rekrutacji uczniów. 

 

Na podstawie § 23 pkt. 2, 3, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r.  

(Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 

publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych oraz w oparciu o § 46 i § 47 statutu Zespołu 

Szkół – Centrum Edukacyjne w Więcborku oraz zarządzenie Nr  12/12 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora 

Oświaty z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych w województwie kujawsko – pomorskim na rok szkolny 2012/2013 oraz sposobu 

przeliczania na punkty ocen i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych 

osiągnięć kandydatów 

 

zarządza się co następuje: 

 

§ 1 
 

I. Przeprowadzenie rekrutacji odbędzie się w następujących terminach: 

 

Szkoły ponadgimnazjalne: zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące i technika 

1. Składanie podań przez kandydatów do nie więcej niż trzech 

wybranych szkół 

 

od 28 maja 2012 r. 

do 22 czerwca 2012 r. 

do godz. 15.00 

2. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę  do 3 lipca 2012r. 

do godz. 12.00 

(wtorek) 

3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół. do 4 lipca 2012r. 

do godz. 15.00  

(środa) 

4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów 

umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół 

do 6 lipca 2012 r. 

do godz. 12.00 

(piątek) 

5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół  6 lipca 2012r. 

do godz. 15.00 

(piątek) 

6. Składanie dokumentów przez kandydatów w szkołach, które do dnia 

6 lipca 2012 r. nie dokonały pełnego naboru 

do 10 lipca 20112r. 

do godz. 15.00 

(wtorek) 

7. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które 

w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru 

11 lipca 2012 r. 

do godz. 12.00 

(środa) 

8. Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, 

którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie 

po 20 sierpnia 2012 r. 

 

9. Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji przez szkoły, które nie 

dokonały pełnego naboru do dnia 11 lipca 2012 

do 31 sierpnia 2012 r. 

do godz. 12.00 

Szkoły policealne i szkoły dla dorosłych 

1. Składanie przez kandydatów wymaganych dokumentów w wybranej 

szkole 

do 22 sierpnia 2012 r. 

do godz. 15.00 

2. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły  

 

do 24 sierpnia 2012 r. 

do godz.15.00 

3.  Przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji przez szkoły, które nie 

dokonały pełnego naboru do dnia 22 sierpnia 2012r. 

do 31 sierpnia 2012r. 



II. Do podania o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły) absolwenci gimnazjów   

dołączają: 

      - oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu    

         gimnazjalnego lub kopie tego świadectwa i zaświadczenia poświadczone przez dyrektora  

         gimnazjum, które kandydat ukończył. 

      - dwie fotografie (z nazwiskiem na odwrocie), 

      - zgodę na przetwarzanie danych osobowych na czas pobierania nauki w szkole, 

      - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym      

        zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów, dla kandydatów ubiegających się  

        o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły zawodowej. 

      - podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi),  

      - kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają  

        posiadane orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

     - kandydaci – posiadający osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu  

        powiatowym dołączają odpowiednie zaświadczenia. 

     - kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają odpowiednie    

        zaświadczenia. 
SZKOŁA NIE PROWADZI REKRUTACJI SYSTEMEM ELEKTRONICZNYM 

 

§ 2 

Szczegółowe kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie programowej 

gimnazjum oraz do uzupełniających liceów ogólnokształcących, uzupełniających techników, szkół 

policealnych i szkół dla dorosłych. 

 

1. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół 

ponadgimnazjalnych w procesie rekrutacji wynosi 200. 

2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen zachowania, 

ocen z przedmiotów oraz innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum ustala się w następujący sposób: 
 

Lp. Przedmioty/osiągnięcia  

przeliczane na punkty 
Maksymalna liczba 

punktów do uzyskania  

za osiągnięcia 

 

Maksymalna punktacja 

składowa 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 100  

Część humanistyczna 

 Język polski   20 
 Historia i wiedza o społeczeństwie   20 

Cześć matematyczno-przyrodnicza 

 Matematyka   20 
 Przedmioty przyrodnicze (biologia,   

fizyka, chemia, geografia) 

 20 

Języki obce 

 Język obcy   20 

2. Oceny z zajęć edukacyjnych  64  

2.1. Język polski  16  

                -  stopień celujący   16 

                - stopień bardzo dobry   14 

                - stopień dobry    11 

                - stopień dostateczny   6 
                - stopień dopuszczający   2 

2.2.Trzy zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę: 

matematyka, geografia, informatyka - (za każde 

wskazane zajęcia edukacyjne max 16 punktów):  

48  



 - stopień celujący   16 

 - stopień bardzo dobry   13 

 - stopień dobry   10 

 - stopień dostateczny   5 
 - stopień dopuszczający   2 

3. Inne osiągnięcia kandydata wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum  

36  

3.1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  6  

3.2. Osiągnięcia w konkursach wiedzy, 

artystycznych i zawodach sportowych 

organizowanych przez kuratora oświaty  

albo organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na 

terenie szkół  

20 
(niezależnie od liczby 

osiągnięć) 

 

- uzyskanie w konkursach przedmiotowych 

organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego 

Kuratora Oświaty lub w konkursach współorga-

nizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 

Oświaty wymienionych w załączniku nr 2, tytułu 

finalisty,  

 15 

- uzyskanie w konkursach tematycznych oraz w innych 

konkursach współorganizowanych przez Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty wymienionych w 

załączniku nr 3 tytułu laureata  

 5 

- uzyskanie w konkursach tematycznych oraz w innych 

konkursach współ-organizowanych przez Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty wymienionych w 

załączniku nr 3 tytułu finalisty  

 3 

3.3. Osiągnięcia sportowe co najmniej na szczeblu 

powiatowym zgodnie z listą dyscyplin sportowych 

zamieszczonych w załączniku nr 4 

4 
(niezależnie od liczby 

osiągnięć) 

 

- osiągnięcia na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym (miejsca od pierwszego do szóstego 

w zawodach krajowych lub reprezentowanie Polski na 

arenie międzynarodowej) 

 4 

- osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim (miejsca od 

pierwszego do szóstego)  
 3 

- osiągnięcia na szczeblu powiatowym (miejsca od 

pierwszego do trzeciego)  
 2 

3.4. Osiągnięcia artystyczne w konkursach 

organizowanych na szczeblu powiatowym  

4 
(niezależnie od liczby 

osiągnięć) 

 

- osiągnięcia na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym (miejsca od pierwszego do szóstego 

na szczeblu krajowym lub reprezentowanie Polski na 

arenie międzynarodowej)  

 4 

- osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim (miejsca od 

pierwszego do szóstego)  
 3 

- osiągnięcia na szczeblu powiatowym (miejsca od 

pierwszego do trzeciego)  
 2 

3.5. Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi 

w formie wolontariatu.  

Wolontariat rozumiany jako działalność 

wykonywania ochotniczo i bez wynagro-dzenia (np. 

2  



aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, 

organizacjami charyta-tywnymi itp.) na zasadach 

określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Działalność musi być udokumentowana i 

prowadzona przez co najmniej nieprzer-wany okres 

10 miesięcy.  

 
UWAGI DO TABELI: 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ustala (w punkcie 1 

tabeli) sposób przeliczania wyników z każdej części egzaminu gimnazjalnego podanego w procentach na punkty 

według następującej zasady: 1% = 0,2 pkt.  

Suma składowych punktów za każde z podanych w punktach 1-3 osiągnięć nie może być większa od maksymalnej 

liczby punktów przydzielanych za dane osiągnięcie. W przypadku, gdy suma punktów składowych przekracza 

maksymalną liczbę punktów do uzyskania za osiągnięcie, kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów.  

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

    pierwszeństwo do szkół ponadgimnazjalnych mają: 

    a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby    

        umieszczone w rodzinach zastępczych. 

    b) osoby zamieszkałe na wsi, 

    c) osoby z rodzin nauczycielskich,    

    d) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,  

    e) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni  

        psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych 

możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, 

    f) uczniowie z wyższą oceną z zachowania. 

 

§ 3 
 

1. W przypadku uzyskania na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z  

    zachowania niższej niż poprawna szkoła może odmówić przyjęcia kandydata. 

 

 

§ 4 

 

Ostateczną decyzję w przypadkach wymienionych w § 2 i § 3 podejmie Szkolna Komisja Rekrutacyjno – 

Kwalifikacyjna, która zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia wcześniejszej 

rozmowy z rodzicami kandydata przez pedagoga szkolnego i kierownika praktyk zawodowych. 

 


