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         ____________________________________________________ 
 

REGULAMIN 
PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

TECHNIKUM 5-LETNIEGO I LICEUM 4-LETNIEGO  
W REDZIE 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

_______________________________________________________  
 

 Opracowany na podstawie zarządzenia nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z 28 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności 
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych 
dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na 
semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 
2022/2023, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności. Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, art. 155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245)  
 

Harmonogram na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 
 

§ 1 
 

SZKOLNY PUNKT INFORMACYJNY: 
 
1. W celu zapewnienia prawidłowej informacji o możliwościach podjęcia nauki w Powiatowym Zespole 

Szkół w Redzie, Dyrektor szkoły powołuje szkolny punkt informacyjny. W skład podanego punktu 
wchodzą wszyscy członkowie szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej oraz pracownik 
sekretariatu szkoły. 

 
2. Do zadań szkolnego punktu informacyjnego należy: 

a) udzielenie pełnej informacji o możliwościach i warunkach przyjmowania uczniów do pierwszej 
klasy; w czasie pandemii udostępniono infolinię, gdzie doradca zawodowy odpowiada na pytania o 
rekrutację;  

b) składanie telefonicznych meldunków o przebiegu rekrutacji do wojewódzkiego punktu 
informacyjnego. 

  
§ 2 

  
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA 

 
1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna zwana dalej 

Komisją. Komisję powołał Dyrektor szkoły dnia 03.03.2022 r.  
 
2.  W skład Komisji wchodzą: 

a) Przewodniczący – wicedyrektor  mgr Justyna Paliwoda  
b)  Członkowie:  mgr Kinga Krajkowska 

mgr Marzena Zalewska    
    mgr Tadeusz Puzio 

mgr Przemysław Kosiński 
mgr Sylwia Ronowicz 
mgr inż. Gabriel Wołosewicz 
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3. Komisja realizuje zadania związane z rekrutacją i przyjmowaniem kandydatów, a w szczególności: 

a) ustala listę kandydatów z podaniem orientacyjnego progu punktowego kwalifikującego do szkoły, 
b) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 
c) ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 
d) udziela niezakwalifikowanym kandydatom informacji i porad o wyborze innej szkoły. 

 
§ 3 

 
WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:  

 
1. Podstawowym warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy technikum, liceum ogólnokształcącego jest 

ukończenie szkoły podstawowej. 
 
2. Dyrektor podaje do wiadomości kandydatom kryteria i warunki przyjmowania do klasy pierwszej 

do końca marca 2022 r.  
 

3. Dokumentacja kandydata do pierwszej klasy: 
a) podanie - ankieta - do pobrania w sekretariacie szkoły, 
b) 2 zdjęcia i kserokopia aktu urodzenia, 
c) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, 
d) poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
e) poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,  
f) kandydaci – laureaci konkursów przedmiotowych szczebla powiatowego, wojewódzkiego 

i ogólnopolskiego załączają do podania kopię dyplomu laureata i finalisty. 
 

4. Wnioski i kopie dokumentów należy dostarczać osobiście lub za pomocą elektronicznego systemu 
naboru https://nabor.pcss.pl/wejherowo . 

 
 

§ 4 
 

KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW: 
 
1. Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w technikum, liceum ogólnokształcącego, jest 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 
2. W roku szkolnym 2022/2023 będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów 

za świadectwo i egzamin ósmoklasisty oraz za inne osiągnięcia.  
 
3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w 

całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są 
do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów zawartych w statutach szkół. 
Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikowaniu do klas, w których wymagane 
są szczególne predyspozycje kandydata (sprawnościowe, zdrowotne, artystyczne, uzdolnienia 
językowe, inne), jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia. 

 
§ 5 

 
TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW. 

 
 

Harmonogram rekrutacji: 
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Klasy mundurowe: 
 liceum oddziału przygotowania wojskowego (OPW)  
 liceum  klasy policyjnej 
 technik eksploatacji portów i terminali oddziału przygotowania wojskowego (OPW)  
 technik eksploatacji portów i terminali 
 technik lotniskowych służb operacyjnych 
Klasy cywilne: 
 technik architektury krajobrazu 
 technik geodeta 
 technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
 technik fotografii i multimediów 
 technik reklamy 
 technik realizacji nagrań 

 
 

od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r.  
 do godz. 15.00 

Tylko klasa wojskowa – OPW 
Złożenie wniosku do PZS w Redzie do oddziału 
przygotowania wojskowego – klasa wojskowa 

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do 
godz. 15.00  

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego 
opiekuna) 

 8 czerwca 2022 r. godz. 14.00 – 17.00 chłopcy 
 9 czerwca 2022 r. godz. 14.00 – 17.00 

dziewczęta; 

Tylko klasa wojskowa – OPW 
Próba sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania 
wojskowego- klasy wojskowej 

do 17 czerwca 2022 r Tylko klasa wojskowa – OPW 
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej1 

od 24 czerwca 2022 r. 
do 13 lipca 2022 r. 
do godz. 15.00 

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

do 13 lipca 2022 r Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 
poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 20 lipca 2022 r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 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 

21 lipca 2022 r.  
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych 

od 22 lipca 2022 r.   
do 28 lipca 2022 r.  
do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 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 − także 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

                                                           
1 W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie 
listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły) 
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przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu2 

od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowania na badanie lekarskie  (dotyczy technikum) 
Wydanie przez szkołę zgody na udział w obozie 
mundurowym oraz oświadczenia o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia nauki w klasie o profilu 
mundurowym, kandydatowi z listy zakwalifikowanych, w 
przypadku założenia przez kandydata oświadczenia o 
wyborze tej szkoły (dotyczy liceum i technikum 
mundurowego). 

29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

 
W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami 
postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i 
nieprzyjętych, może odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły) 
 
 Termin w postępowaniu uzupełniającym (w przypadku wolnych miejsc): 

 
od 2 sierpnia 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym tylko dla OPW 
 
od 2 sierpnia 2022 r. do 4  sierpnia 2022 r. 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym  
 
od 8 sierpnia 2022 r. do 10  sierpnia 2022 r. 
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla OPW 
 
do 12  sierpnia 2022 r. 
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali 
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 
 
do 12 sierpnia 2022 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie prze kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym 

16 sierpnia 2022 r.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w 
postępowaniu uzupełniającym 

Od 02 do 12 sierpnia 2022 r. 

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych w 
postępowaniu uzupełniającym 

Od 17 do 22 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 

                                                           
2 Nieprzedłożenie do 24 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole lub w oddziale 
realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty. 
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Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały 
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
(postępowanie uzupełniające) 

23 sierpnia 2022 r.  
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu 
uzupełniającym 

§ 6 
 

WARUNKI PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW: 

    O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje suma punktów, 
możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200pkt. Oraz dla klas OPW 200pkt. 
w tym: 

1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu 
o szczegółowych wynikach egzaminu. Punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w 
art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo 
oświatowe: wynik przedstawiony w procentach z:  
 

a) języka polskiego, matematyki 
    - mnoży się przez 0,35; 
b) języka obcego nowożytnego 
    - mnoży się przez 0,3. 

2. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów 
oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
 punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów 

 
 
 

 
Pełna nazwa 
typu szkoły 

 

 
Nazwa zawodu Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z czterech przedmiotów 

1 2 3 4 

1. Liceum 
Ogólnokształcące 

Klasa policyjna 
język polski, matematyka, język angielski*, chemia 

2. Liceum 
Ogólnokształcące 

Klasa mundurowo-
wojskowa 

język polski, matematyka, język angielski*, fizyka 

3. Technikum                     
w Redzie 

Technik grafiki i 
poligrafii cyfrowej 

język polski, matematyka, język angielski*, informatyka 

4. Technikum                     
w Redzie 

Technik geodeta 
język polski, matematyka, język angielski*, geografia 

5. Technikum                    
w Redzie 

Technik architektury 
krajobrazu 

język polski, matematyka, język angielski*, biologia 

6. Technikum                     
w Redzie 

Technik  eksploatacji 
portów i terminali 

język polski, matematyka, język angielski*, geografia 

7. Technikum                    
w Redzie 

Technik reklamy 
język polski, matematyka, język angielski*, informatyka 

8. Technikum                    
w Redzie 

Technik fotografii i 
multimediów 

język polski, matematyka, język angielski*, fizyka 

9. Technikum                    
w Redzie 

Technik realizacji nagrań 
język polski, matematyka, język angielski*, fizyka 

10. Technikum                    
w Redzie 

Technik lotniskowych 
służb operacyjnych 

język polski, matematyka, język angielski*, fizyka 

*Jeżeli w szkole nauczany był inny obowiązkowy język obcy, to zostanie on uwzględniony w rekrutacji zamiast języka angielskiego. 
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3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

 - stopień celujący               - 18 punktów, 
 - stopień bardzo dobry       - 17 punktów, 
 - stopień dobry                   - 14 punktów, 
 - stopień dostateczny         - 8 punktów 
 -stopień dopuszczający      - 2 punkty. 

4. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej: 

a) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem                     7 punktów, 
b) za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty i uzyskanie: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego     10  punktów, 
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  7 punktów, 
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5 punktów; 

c) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim 

 a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej        10punktów, 

 b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej        4 punkty, 

 c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej         3 punkty; 

d) 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, 
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego              7 punktów,  
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego           5 punktów,  
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego           3 punkty; 

e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów   artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej    10 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej   7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej   5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej       7 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej      3 punkty 



 7

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej      2 punkty; 

f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1–4, 
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. 

g) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 
osiągnięcia wynosi               18 punktów 

h)  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w formie wolontariatu          3 punkty, 

5. Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a),  b), c), d), 
e), f), g), h). 
 

6. Punkty uzyskiwane przy rekrutacji do Oddziałów Przygotowania Wojskowego: 

a) 40 pkt. maksymalna ilość punktów  uzyskana w wyniku testów sprawności fizycznej. 
b) 8 pkt. minimalna ilość punktów  uzyskana w wyniku testów sprawności fizycznej umożliwiająca 

udział kandydata w kolejnych etapach rekrutacji.  
c) Uzyskane punkty nie są  sumowane z  liczbą punktów uzyskanych z punktów 1, 2, 3 i 4 paragrafu 

6. 
d) Do klasy ze specjalnością wojskową przyjmowani będą uczniowie z dobrą kondycją fizyczną 

i dobrym stanem zdrowia. 

7. Kandydaci, którzy nie uzyskają wymaganej liczby punktów w teście sprawności fizycznej, mogą 
ubiegać się o przyjęcie do klasy mundurowej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali 
lub lotniskowych służb operacyjnych. 

8. W roku szkolnym 2022/2023 będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają największą ilość punktów 
za świadectwo i egzamin ósmoklasisty oraz za inne osiągnięcia, w rekrutacji do OPW sumę punktów 
uzyskanych podczas testów sprawności fizycznej określnych w załączniku nr 1 do regulaminu 
przyjmowania kandydatów do klas pierwszych technikum 5-letniego i liceum 4-letniego w Redzie na 
rok szkolny 2022/2023. 

9. W przypadku równej ilości punktów o przyjęciu kandydata decyduje ocena z zachowania. 
10. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 5 sierpnia 

2022 r.  
11. Dyrektor rozpatruje odwołanie od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu trzech dni od daty 

ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły. Decyzja dyrektora jest decyzją ostateczną. 
12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Do 7 dni od dnia 

złożenia odwołania do dyrektora szkoły. 
13. Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego szkołę Powiatu Wejherowskiego pierwszeństwo naboru 

mają absolwenci szkół podstawowych będących obywatelami – mieszkańcami Powiatu 
Wejherowskiego. Kandydaci spoza Powiatu Wejherowskiego zostaną umieszczeni na listach 
rezerwowych i poinformowani o możliwości rekrutacji wyłącznie w sytuacji pełnego zabezpieczenia 
naboru dla zdeklarowanych kandydatów z Powiatu Wejherowskiego. 

 



 8

 
§ 7 

 
OSOBY ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
 
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 
44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, 
matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o 
których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione 
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie: 
 
a. z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

 
celujący  30 punktów 

bardzo dobry  25 punktów 

dobry  20 punktów 

dostateczny  10 punktów 

dopuszczający  5 punkty 

  
b. z języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru, oceny wyrażonej w stopniu: 

celujący  20 punktów 

bardzo dobry  18 punktów 

dobry  13 punktów 

dostateczny  8 punktów 

dopuszczający  2 punkty 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem 
ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób 
określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego 
przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 
44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę 
z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których 
mowa wart. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty 
odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do 
wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. 

§ 8 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w 
przyjmowaniu do szkoły mają: 

a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby 
umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 
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c. kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik z matematyki na egzaminie ósmoklasisty,  
d. kandydaci, którzy uzyskali wyższą ocenę zachowania. 

§ 9 

PRZYJMOWANIE CUDZOZIEMCÓW I POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY 

Kandydatów, którzy ukończyli szkołę za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo 
przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa 
(zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego 
w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Wszystkie używane przez kandydata dokumenty, muszą być 
przetłumaczone na język polski. Dyrektor publicznej szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu 
odpowiednio:  
1) sprawdzianu predyspozycji językowych,  
2) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,  
3) sprawdzianu kompetencji językowych,  
4) sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie,  
- jeżeli jest to uzasadnione specyfiką kształcenia w danej szkole, a stopień przygotowania do tego 
kształcenia ucznia przybywającego z zagranicy nie wynika z dokumentów.  
 
WYMAGANE DOKUMENTY: 

Technikum : 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
2. znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym (B1) poświadczona 

stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia kursu, certyfikat itp.) i sprawdzona testem 
językowym przeprowadzonym w naszej szkole, 

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oceny ze świadectwa zostaną poddane analizie w celu 
ustalenia, czy pozwolą one na podjęcie nauki w wybranym zawodzie) 

4. zaświadczenie lekarskie od lekarza Medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. 

 

Liceum: 

1. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
2. znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie średnio zaawansowanym (B1) poświadczona 

stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia kursu, certyfikat itp.) i sprawdzona testem 
językowym przeprowadzonym w naszej szkole, 

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  
 

W przypadku klas mundurowych (wojskowa, policyjna) należy wziąć pod uwagę, że aby móc wiązać przyszłość 
zawodową ze służbą mundurową należy posiadać obywatelstwo polskie.  

 

§ 10 

Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia:  

a. 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 
będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 
oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz.1453),  
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b. 25 marca 2015 r. w sprawie uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia 
wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2015 
r. poz. 447), 

c. 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa 
lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki 
uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1369). 

d. 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 
będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 
oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283) ogłoszono dnia 23 lipca 2020 r. obowiązuje od 
dnia 1 września 2017 r. 

§ 11 

 
DOKUMENTACJA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO PIERWSZEJ KLASY: 

1. Podanie i kwestionariusz osobowy wg ustalonego przez szkołę wzoru, (do pobrania 
w szkole lub na stronie internetowej szkoły), 

2. 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane przez kandydata, 
3. Poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku kandydata 

przyjętego – oryginał), 
4. Poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 

(w przypadku kandydata przyjętego – oryginał), 
5. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, dyplomy, 

wolontariacie itp., 
6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

(dotyczy kandydatów do technikum). 
7. Wnioski i kopie dokumentów można dostarczać za pomocą formularza na stronie szkoły. 

 

 

                                                                                              Dyrektor szkoły 

                                                                                       mgr Dorota Nowicka-Klimowicz 

 
 
 

 
 
 


