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I  PODSTAWA PRAWNA  

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy 

Orzeszkowej w Bartoszycach na rok szkolny 2022/23 przeprowadzana jest na podstawie:  

 

1. Rozporządzenie MEN 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 poz. 1737), 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz.943, z póź. 

zm ), 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 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 ( Dz.U. z 

2020 r. poz. 1394 ), 

4. Zarządzenie nr 6/2022 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w 

sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 na terenie 

województwa warmińsko – mazurskiego. 
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II SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNA 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w Zespole dyrektor szkoły powołuje 

szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, zwaną dalej komisją rekrutacyjną, 

wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.  

 

2.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

a. opracowanie szkolnego regulaminu rekrutacji, 

b. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, 

c. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,  

d. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.  

 

3. Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej oraz stronie 

internetowej Zespołu Szkół  Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach. 
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III  PLANOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 ogłasza nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 

2022/2023 dla  absolwentów szkoły podstawowej do:  

4 – letniego Liceum Ogólnokształcącego: 

Grupa Przedmioty rozszerzone Języki obce nowożytne 

Klasa A 

32 miejsca 

polski,  

biologia lub historia 

 

I język – nauczany w szkole 

podstawowej na poziomie II.1 

II język – do wyboru (język 

angielski, język niemiecki, język 

rosyjski, język hiszpański)  

Klasa B 

32 miejsca 

wiedza o społeczeństwie, 

geografia lub język angielski  

I język – nauczany w szkole 

podstawowej na poziomie II.1 

II język – do wyboru (język 

angielski, język niemiecki, język 

rosyjski, język hiszpański) 

5 – letniego Technikum w zawodach: 

TECHNIKUM Przedmioty rozszerzone Języki obce nowożytne 

ekonomiczne  geografia lub język  angielski 

I język – nauczany w szkole 

podstawowej na poziomie II.1 

II język – do wyboru (język 

angielski, język niemiecki, język 

rosyjski, język hiszpański) 

handlowe  geografia lub język  angielski 

I język – nauczany w szkole 

podstawowej na poziomie II.1 

II język – do wyboru (język 

angielski, język niemiecki, język 

rosyjski, język hiszpański) 

spedycyjne  geografia lub język  angielski 

I język – nauczany w szkole 

podstawowej na poziomie II.1 

II język – do wyboru (język 

angielski, język niemiecki, język 

rosyjski, język hiszpański) 

3 – letniej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach: 

Zawody Języki obce nowożytne 

 Elektromechanik 

 elektromechanik pojazdów samochodowych 

 blacharz samochodowy 

 mechanik pojazdów samochodowych 

 

 język angielski 

 język niemiecki 

 język rosyjski 
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 monter – elektronik 

 rolnik 

 mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 

 murarz – tynkarz 

 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

 tapicer 

 stolarz 

 kucharz 

 cukiernik 

 piekarz 

 sprzedawca 

 fryzjer 

 i inne 

 

IV   WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI  

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Elizy 

Orzeszkowej w Bartoszycach, zwanego dalej - Zespołem - mogą ubiegać się absolwenci 

szkół podstawowych. Rekrutacja odbywa się także z wykorzystaniem drogi elektronicznej. 

2. We wniosku o przyjęcie do Zespołu kandydaci deklarują wybrany typ szkoły i grupę  

(w liceum ogólnokształcącym) oraz drugi język obcy z zaznaczeniem, czy jest on 

kontynuacją języka ze szkoły podstawowej (z wyłączeniem zasadniczej szkoły 

zawodowej). 

3. O przyjęciu do klasy pierwszej Zespołu decydują brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria, z których kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów: 

a. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego i matematyki  oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wybranych przez dyrektora Zespołu;  

b. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

c. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej:  

i. 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 
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wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, którzy  przyjmowani są w pierwszej 

kolejności; 

d. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 

e. wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

4. Zasady punktacji: 

Punkty w procesie naboru naliczane są według opisanych poniżej zasad.   

Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

przelicza się na punkty, przyjmując następującą wartość punktową ocen: 

1) celujący –18 pkt 

2) bardzo dobry – 17 pkt 

3) dobry – 14 pkt 

4) dostateczny – 8 pkt 

5) dopuszczający – 2 pkt 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:  

1) język polski,  

2) matematyka,  

- mnoży się przez 0,35 

3) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym  

- mnoży się przez 0,3.  

Kandydaci będą przyjmowani do Zespołu w kolejności, jaką wyznaczy liczba uzyskanych 

punktów, o których mowa w tabeli: 

Kryterium  świadectwo Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

(maksymalna liczba) 

Ocena z języka polskiego 18 pkt. 

Ocena z matematyki  18 pkt. 

Wyniki z dwóch przedmiotów: 

1. Typ szkoły- liceum ogólnokształcące: 

Klasa A (biologia, język obcy nowożytny) 

Klasa B (język obcy nowożytny, geografia) 

2. Typ szkoły -technikum: 

- technikum ekonomiczne 

(język obcy nowożytny, geografia,) 

2 x   18 pkt. =  36 pkt. 
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Kandydaci będą przyjmowani do Zespołu w kolejności, jaką wyznaczy liczba uzyskanych 

punktów, o których mowa w tabeli. 

 

W przypadku przeliczenia na punkty szczególnych osiągnięć bierze się pod uwagę:  

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów 

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów 

- technikum handlowe  

(język obcy nowożytny, geografia,) 

- technikum spedycyjne  

(język obcy nowożytny, geografia,) 

3. Typ szkoły – szkoła branżowa I stopnia: 

(język obcy nowożytny, technika) 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 

wyróżnieniem 

                                                               7 pkt 

szczególne osiągnięcia                                                               18 pkt 

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej                                                                 3 pkt 

Maksymalna ilość punktów 100 pkt 

Kryterium – Egzamin Ósmoklasisty  Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym:  

wynik z języka polskiego wynik x 0,35= MAX 35 pkt 

wynik z matematyki wynik x 0,35= MAX 35 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego  wynik x 0,3 = MAX 30 pkt 

Maksymalna ilość punktów:  100 pkt  

Razem   MAX – 200 pkt  
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 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punkty 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty 

c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty 

 krajowym – przyznaje się 3 punkty 

 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty 

 powiatowym – przyznaje się 1 punkt 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

pierwszeństwo mają kandydaci spełniający następujące kryteria (zgodnie z zapisami art.20t 

ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 

ze zm.): 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

c) objęcie kandydata pieczą zastępczą, 

d) posiadanie orzeczenia lub opinii wydanej przez publiczną poradnię pedagogiczno-

psychologiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną. 

V  WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek. 

2. 3 zdjęcia.   

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
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4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

5. Zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe dla finalistów konkursów 

przedmiotowych i zawodów wiedzy. 

6. Karta zdrowia. 

7. Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną (jeżeli kandydat takową posiada). 

8. Kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w określonym zawodzie (stosowne zaświadczenie wydaje lekarz) dotyczy kandydatów 

do branżowej szkoły I stopnia. 

9. Umowę o pracę zawartą pomiędzy rodzicami a pracodawcą (dotyczy kandydatów do  

branżowej szkoły I stopnia). 

VI.  TERMINARZ REKRUTACJI 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym: 

Terminy w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ze wskazaniem typu i grupy w punkcie 

rekrutacyjnym (budynek B, sala 113) lub 

drogą elektroniczną (informacje na 

stronie szkoły:  zsp2-bartoszyce.pl) 

od 16 maja 2022r. 

do 21 czerwca 2022r. 

do godz. 15.00 

od 26 lipca 2022r.  

do 05 sierpnia 2022r.  

do godz. 15.00 

2.  
WSZYSCY KANDYDACI: 

Uzupełnienie wniosku o: 

 oryginał / (potwierdzoną przez 

dyrektora szkoły podstawowej) 

kopię świadectwa ukończenia SP,  

 oryginał / (potwierdzoną przez 

dyrektora szkoły podstawowej) 

kopię zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, 

 zaświadczenia wydane  przez 

komisje konkursowe laureatom lub 

finalistom konkursów 

przedmiotowych, 

 opinię wydaną przez publiczną 

poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w tym publiczną 

od 24 czerwca 2022r.  

do 13 lipca 2022r. 

do godz. 12.00 
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poradnię specjalistyczną (jeżeli taką 

posiada) 

Kandydaci do branżowej szkoły  I 

stopnia dodatkowo: 

Dostarczenie:  

 zaświadczenia potwierdzającego 

przyjęcie na praktykę zawodową, 

 kopii zaświadczenia lekarskiego o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do kształcenia w określonym 

zawodzie (stosowne zaświadczenie 

wydaje lekarz) 

3.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienia przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę 

do 19 lipca 2022r. 16 sierpnia 2022r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości 

kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do wskazanego 

typu i oddziału szkoły. 

20 lipca 2022r. 16 sierpnia 2022r. 

 

4. 

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, 

a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe -także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu 

od 22 lipca 2022r. 

od 17 sierpnia 2022r.  

do 22 sierpnia 2022r.  

do godz. 14.00 

 Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

25 lipca 2022r. 

do godz. 14.00 

19 sierpnia 2022r. 

do godz. 14:00 

 Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej kuratora oświaty o 

liczbie wolnych miejsc w szkołach (za 

pośrednictwem formularza na stronie 

www.ko.olsztyn.pl w zakładce szkoły i 

placówki / rekrutacja) 

26 lipca 2022 r.  

do godziny 12:00 

22 sierpnia 2022 do 

godziny  12:00 

http://www.ko.olsztyn.pl/
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 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia  

do 28 lipca 2022r.  do 24 sierpnia 2022 r.  

 

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy 

prawa oświatowego. 

Regulamin Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przy ZSP nr 2 w Bartoszycach Rada  

Pedagogiczna  zaopiniowała pozytywnie na posiedzeniu  w dniu 17 marca 2022 r. 


