Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze
na rok szkolny 2022/2023

1. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze opracowane na podstawie:
1) art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r.
poz. 1082 ze zm.)
2) rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 wskazują w postępowaniu
rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
2. Planuje się otworzyć 3 oddziałów klas I-szych (liceum 4-letnie).
a. Klasa ogólna - multimedia z elementami grafiki komputerowej – ½ oddziału
 przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, historia
 przedmioty rozszerzone: j. obcy, geografia lub biologia, informatyka lub historia,
multimedia z elementami grafiki komputerowej
b. Klasa wojskowa – „oddział przygotowania wojskowego”
 przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia
 przedmioty rozszerzone: j. obcy, geografia, informatyka
c. Klasa policyjna:
 przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, WOS
 przedmioty rozszerzone: j. obcy, geografia lub biologia, WOS
d. Klasa bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa - ½ oddziału
 przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, biologia
 przedmioty rozszerzone: j. obcy, geografia lub biologia, WOS
e. Klasa służb więziennych - ½ oddziału
 przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia
 przedmioty rozszerzone: j. obcy, geografia lub biologia, WOS
3. W liceum nauczane są (w grupach międzyoddziałowych) następujące języki obce
nowożytne: język angielski, niemiecki. Grupę tworzy się od 10 osób.
4. Składanie do dyrektora wniosków o przyjęcie do liceum (druk do pobrania ze strony
internetowej lub w sekretariacie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 9 maja do 20 czerwca
2022r. do godz. 15.00, (do oddziału przygotowania wojskowego – klasy wojskowej
od 9 maja do 31 maja 2022 r.) w sekretariacie szkoły lub dostarczone środkami komunikacji
elektronicznej;

5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
– od 24 czerwca - 12 lipca do godz. 15.00
6. Termin próby sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania wojskowego
przeprowadzony będzie od 1.06.2022 do 14.06.2022. Dokładny termin próby sprawności
będzie ogłoszony w terminie do 16 maja 2022r. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną
informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach prób sprawności
fizycznej do 17.06.2022 r.
7. Kandydaci mogą również do wniosku dołączyć:
1) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczenie o wielodzietności
rodziny kandydata,
2) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów lub olimpiad,
dokumenty, potwierdzające dokonania, sukcesy i osiągnięcia.

inne

8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta)
okoliczności wskazanych w oświadczeniach - do 18 lipca 2022 r.
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do 19 lipca 2022 r. godz.12.00.
10. 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 – od 19 lipca 2022r.
do 22 lipca 2022 r. do godz.15.00
11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych – 25 lipca 2022 do godz.12.00

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do szkoły:
12. O przyjęciu kandydatów do liceum decydują:
Kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej
Punkty za świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej:
Aktywność na rzecz innych ludzi
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:
- język polski i matematyka
- za ocenę celującą
- za ocenę bardzo dobrą
- za ocenę dobrą
- za ocenę dostateczną
- za ocenę dopuszczającą
- język obcego nowożytni

Maksymalna liczba punktów
100 pkt
3 pkt
7 pkt

35 pkt
30 pkt
25 pkt
15 pkt
10 pkt

- za ocenę celującą
- za ocenę bardzo dobrą
- za ocenę dobrą
- za ocenę dostateczną
- za ocenę dopuszczającą
Przeliczenie na punkty wyniku egzamin ósmoklasisty:
Wynik z języka polskiego
Wynik z matematyki
Wynik z języka obcego nowożytnego

30 pkt
25 pkt
20 pkt
10 pkt
5 pkt
100 pkt
100% x 0,35 = 35 pkt
100% x 0,35 = 35 pkt
100% x 0,3 = 30 pkt

13. Szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie:
Lp.

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

LICZBA
PUNKTÓW

Ponadwojewódzkie konkursy kandydata wymienione na świadectwie
10
a)
Finalista konkursu przedmiotowego
7
b)
Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
5
c)
Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie
Finalista konkursu przedmiotowego lub przedmiotów objętych
10
a)
rocznym planem nauczania w szkole artystycznej
Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
4
b)
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
3
c)
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorium Oświaty
10
a)
Finalista konkursu przedmiotowego (dwóch lub więcej)
Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub
7
b)
więcej)
Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub
5
c)
więcej)
7
d)
Finalista konkursu przedmiotowego
5
e)
Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
3
f)
Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy albo turnieje wiedzy artystycznej
Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych
10
a)
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem
7
b)
nauczania szkoły artystycznej
Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem
5
c)
nauczania szkoły artystycznej
Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych ramowym
7
d)
planem nauczania szkoły artystycznej
Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
3
e)
nieobjętych roczny planem nauczania szkoły artystycznej

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym
2
planem nauczania szkoły artystycznej
Inne zawody wiedzy, artystyczne, sportowe organizowane przez Kuratorium Oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
4
a)
Międzynarodowym
3
b)
Krajowym
2
c)
Wojewódzkim
1
d)
Powiatowym
f)

14. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w powyższej tabeli, na tym
samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 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.
15. Niezależnie od ww. zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są laureaci lub
finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, jeśli złożą świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i dokumenty potwierdzające wyżej wymienione osiągnięcia.
16. Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach
oświaty innych państw, będą przyjmowani do Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze na podstawie
świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły
lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.
17. Szkolna komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej liceum. Kolejności na liście jest
alfabetyczna w postępowaniu rekrutacyjnym.
18. Klasy pierwsze będą tworzone z listy. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci,
którzy wybrali dany typ klasy. W przypadku braku miejsc w wybranej przez kandydata klasie
uwzględnia się drugi deklarowany typ, w miarę wolnych miejsc w tej klasie.
19. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 19 lipca 2022 r.
20. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do liceum - od 19 lipca do 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00
21. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów klasy pierwszej ZS Nr 7 w Białym Borze
- dnia 25 lipca 2022 r. do godz. 12.00. Wyniki będą podane na stronie internetowej szkoły.
Po tym terminie uczeń powinien do sekretariatu szkoły dostarczyć 3 fotografie podpisane na
odwrocie, kartę zdrowia oraz kopię skróconego aktu urodzenia.
22. W terminie do 28 lipca 2022 r. istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
23. Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie do
3 dni od dnia złożenia wniosku.

24. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
do liceum, istnieje możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
25. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia następuje do 3 dni od dnia złożenia
odwołania.
26. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci
do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, o przyjęciu
do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach
(na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
27. Terminy rekrutacji i próba sprawności fizycznej, oświadczenie rodzica są treścią załącznika
nr 1, 2 i 3 do Zasad rekrutacji
28. O przyjęcie do klas mundurowych mogą ubiegać się uczniowie, który otrzymali ocenę
z zachowania co najmniej nieodpowiednią.

Załączniki do zasad rekrutacji:
1. Harmonogram rekrutacji.
2. Test próby sprawności fizycznej do klasy OPW – klasa wojskowa
3. Oświadczenie rodzica o braku przeciwskazań przystąpienia do próby
sprawności fizycznej

