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REGULAMIN 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do klas pierwszych 

do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie 

w roku szkolnym 2023/2024 
 

 

 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. 

poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431). 

3. Zarządzenie nr 14/2023 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie 

ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok 

szkolny 2023/2024. 

§1 

1. Komisję Rekrutacyjną Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej 

w Sulęcinie powołuje dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.  

2. W skład Komisji wchodzą: 

a) wicedyrektor – jako przewodniczący, 

b) nauczyciele zatrudnieni w szkole, 

c) kierownik internatu, 

d) pedagog szkolny. 

§2 

1. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się                              

z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni                        

i godziny posiedzeń komisji. 

3. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział 

co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

4. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji  

o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra 

osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

5. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę 

posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imię i nazwisko przewodniczącego oraz członków komisji 

obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych 

w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. 

§3 

1. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:  

a) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, 

w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, 

b) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego, 

c) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
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§4 

1. Rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się w terminach 

określonych w Zarządzeniu nr 14/2023 r. Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia             

2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

i uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024. 

a) złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału 

wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, 

oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji 

oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach 

ponadpodstawowych termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 maja 2023 r. 

do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00, termin w postępowaniu uzupełniającym 

od 1 sierpnia 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r. do godziny 15.00, 
b) złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 

z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)  

z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, 

oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających 

od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów 

prowadzących szkolenie sportowe, termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 maja 

2023 r. do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00., termin w postępowaniu 

uzupełaniającym od 1 sierpnia 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00, 
c) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – od 1 czerwca 2023 r. do 14 czerwca                  

2023 r., II termin do 7 lipca 2023 r., termin w postępowaniu uzupełniającym 

– od 7 sierpnia 2023 r. do 09 sierpnia 2023 r., 

d) podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej –  I termin do 16 czerwca 2023 r., 

II termin - do 10 lipca 2023 r., termin w postępowaniu uzupełniającym 

do 14 sierpnia 2022 r. 

e) 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 od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 

r. do godz. 15.00., 
f) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 17 lipca 2023 r., 

g) potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 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 orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego  

o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 17 lipca 2023 r. 

do 20 lipca 2023 r. do godz. 15.00., 
h) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 21 lipca 2023 r. do godz. 14.00, 

i) poinformowanie przez dyrektora szkoły, kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc  

w szkole – 24 lipca 2023 r., 
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§5 

1. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata, 

którą w postępowaniu rekrutacyjnym ustala się na 200 punktów, w tym: 

a) za wyniki z egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów, 

b) za ocenę z języka polskiego maksymalnie 18 punktów, 

c) za ocenę z matematyki maksymalnie 18 punktów, 

d) za ocenę z języka obcego nowożytnego maksymalnie 18 punktów 

e) za oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych maksymalnie 18 punktów: po 18 pkt 

za każde zajęcia edukacyjne: 

 w technikum – geografia, 

 w liceum ogólnokształcącym – biologia, 

 w branżowej szkole I stopnia – technika. 

f) za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 29 punktów, w tym: 

 za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów,  

 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

7 punktów,  

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów,  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:  

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

 tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje 

się 10 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 5 punktów,  

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 3 punkty,  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad 

wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 

przyznaje się 10 punktów, 
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 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 

przyznaje się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 

przyznaje się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty, 

 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: 

 międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, 

 krajowym - przyznaje się 3 punkty, 

 wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, 

 powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego 

samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych 

zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

f) w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

przyznaje się 3 punkty. 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 

ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 

i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, za oceny 

wyrażone w stopniu: 

a) celującym - przyznaje się po 18 punktów; 

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów; 

c) dobrym - przyznaje się po 14 punktów; 

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów; 

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 

134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy 

Prawo oświatowe: 

a) wynik przedstawiony w procentach z: 

 języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35, 

 języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3. 
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§6 

1. 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, wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym - przyznaje się po 35 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów, 

 dobrym - przyznaje się po 25 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się po 10 punkty, 

b) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym - przyznaje się 30 punktów, 

 bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów, 

 dobrym - przyznaje się 20 punktów, 

 dostatecznym - przyznaje się 10 punktów, 

 dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów, 

 

§7 

1. Do danego typu szkoły mogą być przyjęci kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji uzyskają 

odpowiednią ilość punktów rekrutacyjnych w zależności od typu szkoły. Minimalną liczbę 

punktów ustala Komisja Rekrutacyjna. 

2. Komisja Rekrutacyjna w pierwszej kolejności przyjmuje finalistów ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 

krajowym. 

3. W przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny, 

niepełnosprawność kandydata, jednego bądź obojga rodziców lub rodzeństwa, samotne 

wychowywanie kandydata, objęcie go pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową 

wartość. 

4. Kandydatom, którzy nie dostali się do wybranego typu szkoły z powodu braku miejsca lub 

nie utworzenia oddziału zostaną zaproponowane inne kierunki kształcenia wskazane 

we wniosku jako szkoła drugiego lub trzeciego wyboru.  

 

§8 

1. W liceum dla absolwentów szkoły podstawowej realizuje się przedmioty w zakresie  

rozszerzonym, tj: język polski, język niemiecki. 

2. W technikum dla absolwentów szkoły podstawowej realizuje się przedmioty w zakresie 

rozszerzonym, tj.: 

 technik informatyk, technik elektryk, technik ekonomista – matematyka, 

 technik pojazdów samochodowych, technik robót wykończeniowych 

w budownictwie, technik mechatronik – fizyka, 

 technik handlowiec, technik logistyk, technik hotelarstwa – geografia, 

 technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia. 

3. Uczeń liceum i technikum dla absolwentów szkoły podstawowej podczas procesu rekrutacji 

decydując się na wybór określonego typu kształcenia/klasy dokonuje jednocześnie wyboru 

przedmiotów w zakresie rozszerzonym przypisanych do danego kierunku kształcenia. 
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§9 

1. Maksymalna liczba kandydatów przyjmowanych do danego oddziału klasy pierwszej 

wynosi do 35 osób.  

2. W przypadku niepełnego naboru do klasy w danym zawodzie / profilu, istnieje możliwość 

łączenia w jeden zespół uczniów kształcących się w różnych zawodach / profilach. 

 

§10 

1. Kandydat składa do wybranej szkoły następujące dokumenty: 

 wniosek - załącznik nr 1; 

 kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły (oryginały rozpatrywane będą 

w pierwszej kolejności); 

 kopię lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginały 

rozpatrywane będą w pierwszej kolejności); 

 2 zdjęcia; 

 kartę zdrowia; 

 zaświadczenie od lekarza (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz 

tzw. „ klas mundurowych”); 

 zaświadczenia o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (dotyczy kandydatów do klas 

szkoły branżowej I stopnia, którzy zajęcia praktyczne odbywać będą u pracodawcy). 

 

§11 

Treść niniejszego regulaminu może być uaktualniana jedynie w przypadku wprowadzanych 

zmian przez władze oświatowe. 

 

§12 

Regulamin powyższy obowiązuje przy rekrutacji na rok szkolny 2023/2024. 


