Zasady rekrutacji do klas pierwszych
w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
w roku szkolnym 2022/2023
I. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.),
3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
4. Zarządzenie Nr 7/2022 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2022 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów
składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023, do publicznych szkół … na terenie województwa
lubelskiego.

II. Informacje ogólne:
A. Rekrutację kandydatów przeprowadzi Komisja rekrutacyjna, skład której wyznacza Dyrektor szkoły.
B. Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym prowadzi nabór do
następujących szkół:
1. Dla absolwentów szkół podstawowych
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - cykl kształcenia 4 lata;
PROFIL: filmowo- teatralny
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski.
PROFIL: tester gier komputerowych
Przedmioty w zakresie rozszerzonym: informatyka, język angielski.

TECHNIKUM – cykl kształcenia 5 lat
• technik hotelarstwa
• technik logistyk
• technik spedytor
• technik handlowiec
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – cykl kształcenia 3 lata
• oddział wielozawodowy.
2. Dla absolwentów szkół branżowych I stopnia, zasadniczych szkół zawodowych, gimnazjów, szkół
podstawowych ośmioklasowych.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - cykl kształcenia 4–lata.
Kształcenie w formie zaocznej.

III. Wymagane dokumenty:

• Podanie według ustalonego przez szkołę wzoru,
• Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• 2 fotografie,
• Kopia aktu urodzenia lub dowodu osobistego,
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie /dotyczy technikum i szkoły branżowej /.
• Zaświadczenie od pracodawcy gwarantujące zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego w wybranym zawodzie /dotyczy kandydatów do szkoły branżowej/.
• Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
• Dokumenty potwierdzające uprawnienia, o których mowa w pkt IV/ppkt 4 d-e.

IV. Zasady naboru do szkół ponadpodstawowych
1. O przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się absolwenci szkół
podstawowych.
2. O kolejności przyjęć do klas pierwszych decyduje liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez
kandydata.
3. Ustala się następujące przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty rekrutacyjne:
a. do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez
kandydatów brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,
informatyki.
b. do klasy pierwszej Technikum przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są
pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, informatyki.
c. do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I stopnia przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez
kandydatów brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,
geografii.
4. Na punkty rekrutacyjne składają się:
a. Liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej. Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:
• języka polskiego
• matematyki
- mnoży się przez 0,3;
• informatyki, geografii
• z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy)
- mnoży się przez 0,2.
b. Punkty przeliczone za oceny szkolne z wybranych przedmiotów.
• celujący – 18 pkt.,
• bardzo dobry – 17 pkt.,
• dobry – 14 pkt.,
• dostateczny – 8 pkt.,
• dopuszczający – 2 pkt.
c. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.,

d. punkty za szczególne osiągnięcia kandydata:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 finalista konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na
szczeblu:
 międzynarodowym – 4 punkty
 krajowym – 3 punkty
 wojewódzkim – 2 punkty
 powiatowym – 1 punkt
e. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu – 3 punkty.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
a. kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej,
b. kandydaci spełniający jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność
obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
c. dodatkowymi kryteriami w przypadku posiadania równej liczby punktów są
1) ocena zachowania
2) procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
3) średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych
4) ocena z języka polskiego
5) ocena z języka obcego

6. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia
nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

V. Kalendarium procedury rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w roku szkolnym 2022/2023 do szkół
ponadpodstawowych określa załącznik nr 1.
VI. Zasady przyjmowania kandydatów do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w roku szkolnym
2022/2023 określa załącznik nr 2.
VII. Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty dla uczniów szkół podstawowych, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych województwa lubelskiego określa Zarządzenie nr 24/2021 Lubelskiego
Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz
określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 w województwie lubelskim.

Załącznik nr 1

Kalendarium procedury rekrutacyjno-kwalifikacyjnej do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023
Czynności

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego
rodzica/prawnego opiekuna.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i o
zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz złożenie nowego
wniosku, w tym zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę
szkół, do których kandyduje.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków poświadczanych w
oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
do 21 lipca 2022r.
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym okoliczności
zweryfikowanych przez wójta (burmistrza
lub prezydenta) wskazanych w
oświadczeniach.

do 10 sierpnia 2022 r.

5.

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

11 sierpnia 2022 r.

6.

Wydanie przez szkołę skierowania na
od 16 maja 2022 r.
badanie lekarskie kandydatowi, który
do 27 lipca 2022 r.
złożył wniosek rekrutacyjny do technikum
lub szkoły branżowej I stopnia.

6.

od 16 maja 2021 r.
do 24 czerwca 2022 r.

od 29 lipca 2022 r.
do 3 sierpnia 2022 r.

od 24 czerwca 2022 r.
do 14 lipca 2022 r.

Nie dotyczy

do godz.15.00

do 14 lipca 2022 r.

22 lipca 2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
od 22 lipca 2022 r.
przedłożenia oryginału świadectwa
do 28 lipca 2022 r.
ukończenia szkoły i oryginału
do godz. 15.00
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

do 3 sierpnia 2022 r.

od 29 lipca 2022 r.
do 16 sierpnia 2022 r.
od 11 sierpnia 2022 r.
do 18 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu oraz odpowiednio orzeczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami
(dotyczy mechaników i elektromechaników
pojazdów samochodowych)
7.

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

29 lipca 2022 r.
do godz. 14.00

19 sierpnia 2022 r. do
godz. 14.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadpodstawowej kuratora oświaty o
liczbie wolnych miejsc w szkole

do 1 sierpnia 2022 r.
do godz. 14.00

do 22 sierpnia 2022 r.

9.

Opublikowanie przez Lubelskiego Kuratora
Oświaty informacji o liczbie wolnych
do 2 sierpnia 2022 r.
miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 23 sierpnia 2022 r.

10.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.

do 3 sierpnia 2022 r.

do 24 sierpnia 2022 r.

11.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną
uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.

12.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. odmowy przyjęcia.

13.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

PROGI PUNKTOWE:
LO

- BEZ LIMITU

TECHNIKUM

- BEZ LIMITU

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA - BEZ LIMITU

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do
dyrektora szkoły.

Załącznik nr 2

Zasady przyjmowania kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w roku szkolnym 2022/2023.
1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się:
 absolwenci gimnazjów lub ośmioletnich szkół podstawowych
- nauka trwa 8 semestrów;
 absolwenci zasadniczych szkól zawodowych lub branżowych szkół I stopnia – nauka trwa 6
semestrów (nauka rozpoczyna się od II klasy).
2 . Wymagane dokumenty:
• Podanie według ustalonego przez szkołę wzoru,
• Świadectwo ukończenia szkoły o której mowa w pkt. 1,
•3 fotografie,
•Wyciąg z aktu urodzenia albo kserokopia dowodu osobistego,
3.W postępowaniu rekrutacyjnym brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Kalendarium procedury rekrutacyjno-kwalifikacyjnej do szkół dla dorosłych
w roku szkolnym 2022/2023
Czynności
1.

2.

3.

4.

5.

Termin postępowania Termin postępowania
rekrutacyjnego
uzupełniającego

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla
dorosłych wraz z dokumentami
do 22 lipca 2022 r.
potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły dla
dorosłych i dokumentów potwierdzających
do 22 lipca 2022 r.
spełnienie przez kandydata warunków
poświadczanych w oświadczeniach, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z
ustaleniem tych okoliczności
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły dla
dorosłych i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
do 29 lipca 2022 r.
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub
prezydenta) okoliczności wskazanych w
oświadczeniach,
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

do 11 sierpnia 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r.

do 19 sierpnia 2022 r.

1 sierpnia 2022 r.

22 sierpnia 2022 r.

do godz 14.00

do godz 14.00

Potwierdzenie przez kandydatów woli
od 1 sierpnia 2022 r.
podjęcia nauki w danej szkole poprzez
do 5 sierpnia 2022 r.
dostarczenie oryginału świadectwa
do godz. 15.00
ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej
szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły
zawodowej lub szkoły branżowej I stopnia

od 22 sierpnia 2022 r.
do 25 sierpnia 2022 r.
do godz 15.00

– o ile nie zostały złożone wraz z
wnioskiem o przyjęcie do szkoły

6.

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

7.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.

8.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną
uzasadnienia odmowy przyjęcia.

9.
10.

08 sierpnia 2022 r.

26 sierpnia 2022 r.

do godz 14.00

do godz 14.00

do 11 sierpnia 2022 r.

do 31 sierpnia 2022 r.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora
szkoły.

