
 
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ 
BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ  W 
SIEMIATYCZACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
 
Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 przygotowane                        
zostały w  oparciu o zapisy:  
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910.)  
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych  przedszkoli, 
placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz. 1737) 
 
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora Zespołu Szkół w Siemiatyczach  
2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal 

będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza 
postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno 
zakończyć się do końca sierpnia 2021 roku.  

3. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. KEN                                             
i Branżowej Szkoły I stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, dodatkowo w przypadku 
kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia posiadają zaświadczenie 
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami na 
podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 
medycyny pracy (Dz.U.  2019r. poz. 1155,1669,2245) 

4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc  
w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 
pod uwagę łącznie następujące kryteria:  
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,  
b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny  
z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych,  
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,  
d) szczególne osiągniecia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej: 
   - uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego 
zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej 
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, 
z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 Prawa 
Oświatowego, 
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 



5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, 
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 
zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  
 
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana 
szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:  
a) wielodzietność rodziny kandydata,  
b) niepełnosprawność kandydata,  
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą  
Powyższe kryteria mają jednakową wartość 
7. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są 
przyjmowani w pierwszej kolejności. 
9. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:  
1) za wyniki egzaminu ósmoklasisty – max 100 pkt.  
- Uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego, matematyki mnożone są 
przez przelicznik 0,35, np. 100%x0,35=35 pkt. 
- Uzyskany wynik procentowy z języka obcego nowożytnego mnożony jest 
przez przelicznik 0,3, np. 100%x0,3 = 30 pkt.  
2) za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch  wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród następujących: biologia, 
historia, fizyka, chemia, geografia, j. obcy, wiedza o społeczeństwie max 72 
pkt:  
- ocena celująca - 18 pkt  
- ocena bardzo dobra - 17 pkt  
- ocena dobra - 14 pkt  
- ocena dostateczna - 8 pkt  
- ocena dopuszczająca - 2 pkt 
3) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem -7 pkt  
4) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt  
5) szczególne osiągniecia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej - max 18  
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:  
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt  
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt  



- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt  
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 
ogólnopolskim:  
- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt  
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt  
- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt  
c) 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;  
d) uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o 
zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,  
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 
pkt,  
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 
pkt,  
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 
pkt,  
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,  
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,  
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;  
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż 
wymienione w pkt. 5 lit. a-d, 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  



UWAGA! W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 
osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 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 
pkt.  
Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane 
na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej. 
10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej:  
a) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  
- celującym – przyznaje się po 35 pkt  
- bardzo- przyznaje się po 30 pkt  
- dobrym – przyznaje się po 25 pkt  
- dostatecznym – przyznaje się po 15 pkt  
- dopuszczającym – przyznaje się po 10 pkt  
b)  z wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  
- celującym – przyznaje się po 30pkt,  
- bardzo dobrym – przyznaje się po 25 pkt,  
- dobrym – przyznaje się po 20 pkt,  
- dostatecznym – przyznaje się po 10 pkt,  
- dopuszczającym – przyznaje się po 5 pkt.  

 

 

 

 

 


