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ul. Nowy Rynek  5    87-330 Jabłonowo Pomorskie 

tel./fax: (0-56) 49 57 000     

zsjablonowo@poczta.onet.pl     www.liceum-jablonowo.pl 

__________________________________________________________________________________ 

Regulamin rekrutacji  

na rok szkolny 2019/2020  do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 

w Zespole Szkół w Jabłonowie Pomorskim  

dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum  

 

§1 
Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016. poz. 1943 z 
późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze 
zm.).  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).  

5. Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 
2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 
dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do: klas I publicznych szkół 
ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie 
w województwie kujawsko-pomorskim.  

 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Do klasy pierwszej Technikum, Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej I 
stopnia przyjmowani są absolwenci gimnazjów. 

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora 
Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim. 

3. Szkoła ogłasza zasady rekrutacji na stronie internetowej: www.liceum-jablonowo.pl 

 
§3 

Postępowanie rekrutacyjne 

1.  W procesie rekrutacji kandydaci do klasy pierwszej Technikum, Liceum 
Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej I stopnia mają możliwość uzyskania 
maksymalnie 200 punktów, według następujących kryteriów i sposobu przeliczania 
osiągnięć na punkty określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 14 marca 2017 r.:  
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Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty 

Maksymalna 
liczba punktów 

możliwa  
do uzyskania 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego                                                                  łącznie do 100 pkt  

 język polski (wg przeliczenia 1%=0,2 pkt) 20 

 historia i wiedza o społeczeństwie (wg przeliczenia 1%=0,2 pkt) 20 

 matematyka (wg przeliczenia 1%=0,2 pkt) 20 

 przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, chemia), (wg przeliczenia 1%=0,2 pkt) 20 

 język obcy nowożytny (wg przeliczenia 1%=0,2 pkt) 20 

2. Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum                            łącznie do 72 pkt 
(język polski, matematyka oraz dwa zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę) 

 

 stopień celujący 18 

 stopień bardzo dobry 17 

 stopień dobry 14 

 stopień dostateczny 8 

 stopień dopuszczający 2 

3. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 7 

4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych. (W przypadku 
gdy kandydat ma więcej niż jedno osiągnięcie, maksymalna liczba punktów możliwych 
do uzyskania za wszystkie osiągniecia wynosi 18)                                      łącznie do 18 pkt 

 

4.1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego, 10 

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego, 7 

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego. 5 

4.2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie ustawy o systemie oświaty: 

 

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
programem nauczania szkoły artystycznej, 

10 

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

4 

c)  tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej.  

3 

4.3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 
kuratora oświaty: 

 

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego,  10 

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,  7 

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,  5 

d)  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego, 7 

e)  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,  5 

f)  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.  3 

4.4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu  ponadwojewódzkim 
lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy o 
systemie oświaty: 

 

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły  

10 

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

7 

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej  

5 

d) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej  

7 

e)  tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej  

3 

f)  tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej  

2 

4.5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4.1-4.4, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające 
na terenie szkoły, na szczeblu  

 

a) międzynarodowym 4 

b) krajowym 3 

c) wojewódzkim 2 

d) powiatowym 1 

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu. 

3 
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2. Przedmioty przeliczane na punkty ze świadectwa ukończenia gimnazjum: 
 

1) Technikum: 

Zawód Przedmioty punktowane w rekrutacji 

technik ekonomista język polski, język obcy, matematyka, geografia 

technik logistyk – 
logistyka służb 
mundurowych 

język polski, język obcy, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa 

technik logistyk język polski, język obcy, matematyka, geografia 

technik żywienia  
i usług 
gastronomicznych 

język polski, język obcy, matematyka, biologia 

  
2) Liceum Ogólnokształcące: 

Klasa Przedmioty punktowane w rekrutacji 

służby mundurowe język polski, język obcy, matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa 

społeczno-prawna język polski, język obcy, matematyka, historia 

 
3) Branżowa Szkoła I stopnia: 

Klasa Przedmioty punktowane w rekrutacji 

wielozawodowa język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie 

 
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego, przelicza się punkty na oceny z języka polskiego, matematyki, historii, 
wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego 
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z 
punktacją określoną przez ww. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.  

4. W pierwszej kolejności do wybranej szkoły przyjmowani są laureaci lub finaliści 
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o 
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

5. O przyjęciu kandydata do Szkoły Policealnej i Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych  decyduje komplet dokumentów, który należy złożyć w sekretariacie szkoły. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

§4 
Wymagane dokumenty 

 
1. Kandydat do pięcioletniego Technikum składa: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz wniosku należy pobrać ze strony 
internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły), 

2) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
4) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 
5) dwa zdjęcia legitymacyjne, 
6) dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, 
7) zaświadczenie o aktywności społecznej – wolontariacie.  

 
2. Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego składa: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz wniosku należy pobrać ze strony 
internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły), 

2) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
4) dwa zdjęcia legitymacyjne, 
5) dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, 
6) zaświadczenie o aktywności społecznej – wolontariacie.  

 
3. Kandydat do Branżowej Szkoły I stopnia składa: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz wniosku należy pobrać ze strony 
internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły), 

2) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 
3) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
4) dwa zdjęcia legitymacyjne, 
5) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 
6) umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki 

zawodu, 
7) dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, 
8) zaświadczenie o aktywności społecznej – wolontariacie.  
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§5 
Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

1.  Złożenie wniosków o przyjęcie do klas I czteroletniego 
Technikum, trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego i 
trzyletniej Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów 
dotychczasowych gimnazjów wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym.  
 

od 13 maja 2019 r.  
(poniedziałek) 
do 17 czerwca 2019 r.   
(poniedziałek) 
do godz. 15.00 

2.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 
świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

od 21 czerwca 2019 r. 
 (piątek) 
do 25 czerwca 2019 r. 
(wtorek)   
do godz. 15.00 

3.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkół oraz dokumentów potwierdzających 
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 26 czerwca 2019 r. 
(środa) 

4.  Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych. 

11 lipca 2019 r. 
(czwartek) 
godz. 12.00 

5.  Potwierdzenie  przez rodzica kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, o ile nie 
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 
przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i 
Branżowej Szkoły I stopnia, a w przypadku Technikum 
i Branżowej Szkoły I stopnia – także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu. 

do 11 lipca 2019 r. 
(czwartek)   
do 15 lipca 2019 r. 
(poniedziałek) 
do godz. 15.00 

6.  Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję 
Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych. 

16 lipca 2019 r. 
(wtorek) 
godz. 12.00 

7.  Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające w przypadku 
wolnych miejsc.  

do 30 lipca 2019 r. 
(wtorek) 

8.  Wyniki postepowania rekrutacyjnego uzupełniającego. 31 lipca 2019 r. 
(środa) 

 
 
 
 

 
Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim 
 

Barbara Bober 


