ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SOKOŁOWIE MŁP.
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
§1
Ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny
2022/2023.
§2
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.
§3
1. Do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum
i Szkoły Branżowej I Stopnia
przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.
2. W roku szkolnym 2022/23 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. prowadzi nabór do:
Liceum Ogólnokształcącego
Technikum:
a/ technik żywienia i usług gastronomicznych
b/ technik informatyk
c/ technik ekonomista
Szkoły Branżowej I stopnia:
a/ mechanik pojazdów samochodowych
b/ kucharz
c/ cukiernik
d/ sprzedawca
§4
1. ZS w Sokołowie Młp. prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie
papierowym.
2. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. poprzez
złożenie
wniosku
wskazując
według
preferencji
3
wybrane
przez
siebie szkoły (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych).
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3. W etapie II kandydaci dostarczają załącznik do wniosku, świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty.
§5
Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły.
§6
1. Do wszystkich typów szkół przyjmowani są kandydaci, od najwyższej liczby punktów
do wyczerpania limitu miejsc bez określenia minimalnego progu punktowego.
2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty, a w dalszej
kolejności z wyższym zachowaniem.
§7
Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:
1. Egzamin ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów
2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry - 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt
maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego i jednego
wskazanego dla kierunku kształcenia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według w/w
skali:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
 j. polski, matematyka, j. angielski, jeden spośród (biologia, chemia, historia, fizyka)
TECHNIKUM:
 technik żywienia i usług gastronomicznych:
j. polski, matematyka, j. angielski, biologia lub chemia
 technik informatyk
j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka
 technik ekonomista
j. polski, matematyka, j. angielski, geografia lub wos
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:
 mechanik pojazdów samochodowych
 kucharz
 cukiernik
 sprzedawca
j. polski, matematyka, j. angielski, jeden spośród geografia, biologia, fizyka lub wos
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3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się
7 punktów.
4. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z:
o języka polskiego – mnoży się przez 0,35
o matematyki - mnoży się przez 0,35
o języka obcego nowożytnego -mnoży się przez 0,3
5. Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):
a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt
- tytuł finalisty konkursu tematycznego interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt
b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 7 pkt
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 pkt
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt
c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej,
artystycznych lub sportowych organizowanych przez Kuratora Oświaty stosuje się § 6.1
podpunkt 5 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.
d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny,
środowisko szkolne) – maksymalnie 3 pkt.
6. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.
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§8
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 szkoły podstawowej zgodnie
z § 8.1 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.
§9
1. W terminie 7 dni od opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych można
wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
2. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor je rozpatruje.
§10
1. W przypadku wolnych miejsc dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające
do 5 sierpnia 2022 r.
2. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym
stosuje się ww zasady. Jeżeli kryterium nie jest rozstrzygające, pierwszeństwo mają
kandydaci, dla których nasza szkoła była szkołą pierwszego wyboru.
§11
Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:
1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3. Dwie fotografie – podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
4. Karta zdrowia.
5. Oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje religii /druk do pobrania w sekretariacie
lub ze strony internetowej/.
6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do odbywania praktycznej
nauki zawodu.
7. Zaświadczenie do zakładu pracy w sprawie zajęć praktycznych (dot. Branżowej Szkoły I
stopnia), /druk do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej/.
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§12
Informacje dodatkowe wymagane w procesie rekrutacji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Dyplomy potwierdzające sukcesy w konkursach.

§13
Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:
1. 16.05.2022 r. – 24.06.2022 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.
2. 24.06.2022 r. – 14.07.2022 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3. 22.07.2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
4. 22.07.2022 r. – 28.07.2022 r. – złożenie w szkole oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a ponadto
w przypadku Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.
5. 29.07.2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
§14
Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy
prawa oświatowego.
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