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WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI  

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE 

ROK SZKOLNY  2023/2024 

 

 Na podstawie: 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.)- art. 154 

ust.1 pkt.2 oraz art.161  ust.2 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 roku roku w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

szkół placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) 

 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku  w sprawie badań lekarskich 

kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników 

studiów doktoranckich oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651) 

 Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Nr. 110.1.3.2023 z dnia 19  stycznia 2023 roku 

 ustala się tryb przyjmowania  kandydatów  w Zespole  Szkół Ponadpodstawowych  Nr 1 

  w Jarocinie: 

§ 1. Kandydat do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie składa następujące dokumenty: 

 wniosek o przyjęcie do szkoły z  zaznaczeniem języka obcego wiodącego, realizowanego w szkole 

podstawowej (według załączonego wzoru), 

 kwestionariusz osobowy (według załączonego wzoru), 

 3  fotografie, 

 świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej, 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

 kopię aktu urodzenia,  

 kandydaci do technikum składają zaświadczenie Poradni  Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do nauki zawodu (według załączonego wzoru) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1144/D2014000114401.pdf
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§ 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego, postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego  oraz terminy 

składania dokumentów: 

HARMONOGRAM REKRUTACJI W ZSP NR 1 JAROCINIE 
ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 

1.  Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie  
do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej  

od 15  maja 2023 r.  
do 16 czerwca 2023  r.  

 do godz. 15.00  

2.  Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie   
(dotyczy kandydatów do klas technikum) 

od 15 maja  2023 r. 
do 18 lipca 2023 r. 

 

3.  Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów 
do klas technikum) 
 

do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 

4.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły  
podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty . 
Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego 
wniosku, z uwagi na zamianę szkół lub oddziałów albo 
możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie do szkoły 
wraz z dokumentami 
 

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

do godz. 15.00 

5.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności związanych z ustaleniem okoliczności zawartych 
w załączonych oświadczeniach 
 

do 10  lipca  2023 r. 

6.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w załączonych 
oświadczeniach, w tym dokumentów przesłanych przez 
wójta (burmistrza lub prezydenta) 
 

do 15  lipca  2023 r. 

7.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
 i  kandydatów niezakwalifikowanych. 
 

17 lipca  2023 r., godz.12.00 
 

8.  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, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
 

od 17 lipca 2023 r. 
do 21 lipca  2023 r. 

do godz.15.00 

9.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

24 lipca 2023 r. 
do godz.12.00  
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nieprzyjętych. 
 

 

10.  Przekazanie przez komisję rekrutacyjną Wielkopolskiemu 
Kuratorowi Oświaty informacji o wolnych miejscach w 
szkole w celu udostępnienia ich  na stronie internetowej 
kuratorium oświaty  
 

24 lipca 2023 r. 
do godz.14.00  

 

11.  Opublikowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
informacji o wolnych miejscach w szkołach 
ponadpodstawowych  
 

24 lipca 2023 r. 
godz.15.00  

 

12.  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 
 

do 27 lipca 2023 r. 
 

13.  Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 
 

do 3 dni od dnia wystąpienia  
o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

14.  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
 

do 3 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

15.  Rozpatrzenie odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej 
 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania 
 do dyrektora szkoły 

 

Terminy postępowania uzupełniającego są zawarte w załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.5.2022 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022 roku 

§.3. Typy szkół i kierunki kształcenia oraz kryteria rekrutacji: 

3.1 Liceum ogólnokształcące  

 do klasy o profilu uniwersyteckim zostaną przyjęci kandydaci według rankingu punktów z czterech 

zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

Przedmioty przeliczane na punkty Punktacja 

język polski max 18 punktów 

matematyka max 18 punktów 

język obcy ( II.1.) max 18 punktów 

wiedza o społeczeństwie max 18 punktów 

 

 do klasy profilu  politechnicznym zostaną przyjęci kandydaci według   rankingu punktów z czterech 

zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 

 

 

 

 

Przedmioty przeliczane na punkty Punktacja 

język polski max 18 punktów 

matematyka max 18 punktów 

chemia max 18 punktów 

biologia max 18 punktów 
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 do klasy profilu  ekonomiczno-turystycznym zostaną przyjęci kandydaci według   rankingu 

punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Technikum dla młodzieży  

 Do technikum dla młodzieży w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostaną 

przyjęci  kandydaci według rankingu punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych  na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

Przedmioty przeliczane na punkty  Punktacja 

język polski max 18 punktów 

matematyka max 18 punktów 

chemia max 18 punktów 

biologia max 18 punktów 

 

 Do technikum dla młodzieży w zawodzie technik rachunkowości zostaną przyjęci kandydaci 

według rankingu punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie  

ukończenia szkoły podstawowej: 

 

 

 

 

 

 

    Do technikum dla młodzieży w zawodzie technik informatyk zostaną przyjęci kandydaci według 

rankingu punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej: 

Przedmioty przeliczane na punkty Punktacja 

język polski max 18 punktów 

matematyka max 18 punktów 

geografia max 18 punktów 

Język angielski max 18 punktów 

Przedmioty przeliczane na punkty Punktacja 

język polski max 18 punktów 

matematyka max 18 punktów 

język obcy ( II.1.) max 18 punktów 

geografia max 18 punktów 

Przedmioty przeliczane na punkty Punktacja 

język polski max 18 punktów 

matematyka max 18 punktów 

informatyka max 18 punktów 
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 Do technikum dla młodzieży w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zostaną przyjęci 

kandydaci według rankingu punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 

 

 

 

 

 

 Do technikum dla młodzieży w zawodzie technik budownictwa zostaną przyjęci kandydaci 

według rankingu punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej: 

 

 

 

 

 

 

 Do technikum dla młodzieży w zawodzie technik mechatronik zostaną przyjęci kandydaci 

według rankingu punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej: 

 

 

 

 

 

 

§.4.Sposoby przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów: 

4.1. Sposoby przeliczania ocen na punkty: 

 za ocenę celujący- 18 pkt. 

 za ocenę bardzo dobry- 17 pkt. 

 za ocenę dobry- 14 pkt. 

 za ocenę dostateczny- 8 pkt. 

  za ocenę dopuszczający- 2 pkt. 

4.2. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat uzyskuje  7 pkt. 

fizyka max 18 punktów 

Przedmioty przeliczane na punkty Punktacja 

język polski max 18 punktów 

matematyka max 18 punktów 

język obcy ( II.1.) max 18 punktów 

informatyka max 18 punktów 

Przedmioty przeliczane na punkty Punktacja 

język polski max 18 punktów 

matematyka max 18 punktów 

informatyka max 18 punktów 

fizyka max 18 punktów 

Przedmioty przeliczane na punkty Punktacja 

język polski max 18 punktów 

matematyka max 18 punktów 

informatyka max 18 punktów 

fizyka max 18 punktów 
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4.3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt. 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt. 

4.4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo 

ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą 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; 

4.5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt. 

  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt. 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- 7 pkt. 

  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 3 pkt 

4.6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim  lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 

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

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt. 

  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego- 7 pkt. 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- 7 pkt. 

  tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego- 5 pkt. 

4.7. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. od 4.3 do 4.6, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające 

na terenie szkoły, na szczeblu: 

- międzynarodowym- 4 pkt. 

- krajowym- 3 pkt. 

- wojewódzkim- 2 pkt. 

- powiatowym- 1 pkt. 
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4.8. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach  wiedzy, 

artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach 4.3– 4.7 wymienione na świadectwie 

ukończenia ósmoklasisty, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi - 18 punktów 

4.9. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu– 3 pkt 

4.10 . Wynik (W) egzaminu ósmoklasisty przeliczany jest w następujący sposób: 

 język polski: Wp 1%  =0,35 pkt. 

  matematyka Wm: 1% = 0,35 pkt. 

 język obcy nowożytny  na poziomie podstawowym Wj: 1% = 0,3 pkt. 

 4.11. Pozostałe, szczególne  przypadki sposobów przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 roku roku w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

szkół placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Każdy absolwent szkoły podstawowej ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół 

ponadpodstawowych (pod pojęciem „szkoła ponadpodstawowa” należy rozumieć szkołę 

samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół). Ofertę szkół na rok szkolny 

2022/2023 zawiera informator opublikowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na stronie 

internetowej www.ko.poznan.pl. 

2. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole, wskazuje 

we wniosku kolejno interesujące go oddziały. 

3. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane. 

4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych został  ustalony przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty (zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Nr. 110.1.14.2023 z dnia 20 lutego 

2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w 

postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 w 

województwie wielkopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej). 

5. Publikowanie wyników rekrutacji- zgodnie z art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy 

Prawo Oświatowe szkoły i placówki zostały zobowiązane do podania do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej 

innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki listy zawierającej 

imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu, 

przyjęciu albo nieprzyjęciu kandydata do danej szkoły. Listy powinny zawierać imiona i nazwiska 

http://www.ko.poznan.pl/
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kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia 

do przyjęcia (zgodnie z art. 158 ust. 10 ustawy Prawo Oświatowe). 

 

 

 


