
Szkolny Regulamin Rekrutacji 2022/2023 

Zasady rekrutacji uczniów - absolwentów szkoły podstawowej do klas I technikum i liceum w Zespole 

Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na rok szkolny 2022/2023. 

I. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082) – art..154 ust.2., art. 

134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 

143 ust. 3 pkt 4 lit. a . 

2. Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia 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. poz. 493 z 

późn. zm.) 

3. Statut Zespołu Szkół nr 1 w Garwolinie im. Bohaterów Westerplatte. 

II. Wymagane dokumenty. 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna. 

Wypełniony i wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji znajdującego się pod linkiem 

https://garwolin.edu.com.pl/kandydat 

2. Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Kopia musi być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. 

3. Oryginał lub kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kopia musi być poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. 

4. Dwa zdjęcia. 

5. W przypadku technikum zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu. 

Skierowania wydaje sekretariat szkoły od 16 maja do 25 lipca 2022 r. 

6. Karta zdrowia. 

III. Kryteria rekrutacji. 

1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do klas I technikum i liceum w Zespole Szkół nr 1 w 

Garwolinie im. Bohaterów Westerplatte i nie stanowi podstawy do ubiegania się o przyjęcie do innych 

szkół ponadpodstawowych . 

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych wszystkich typów szkół wchodzących w skład 

Zespołu, dyrektor Zespołu powołuje Komisję Rekrutacyjną wyznacza jej przewodniczącego i członków. 

3. Komisja Rekrutacyjna: 

a) sporządza listy kandydatów, zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym 

zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym; 



b) sporządza informacje o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego; 

c) sporządza listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

4. O przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej może się ubiegać absolwent ósmej klasy szkoły 

podstawowej. O przyjęciu kandydata do klasy I technikum i liceum decyduje uzyskana przez niego 

liczba punktów i lokata na liście kandydatów do technikum uzyskana w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego. 

5. O przyjęciu do klasy I ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor Zespołu. 

6. Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i pozostałych dokumentów w 

terminie określonym w terminarzu jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w danej szkole i podstawą 

do umieszczenia na liście przyjętych do szkoły. 

7. Kandydaci do klas I technikum i liceum w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia 

otrzymują określoną liczbę punktów 

Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

Wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego – mnoży się przez 0,35; 

b) matematyki – mnoży się przez 0,35; 

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3. 

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 

2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 

pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, wymienionych odpowiednio na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji w Zespole Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w 

Garwolinie to: 

- język polski,  

- język angielski,  

- matematyka,  

- informatyka. 

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 



Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 

ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy 

– Prawo oświatowe, za: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust.6 ustawy o systemie oświaty: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

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

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.6 

ustawy o systemie oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 



c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

5) 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: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa, 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 punktów. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki i kryteria rekrutacji niż liczba wolnych 

miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata (nie wykluczająca go z nauki zawodu), 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

8. O kolejności na liście kandydatów decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego. 

9. Liczbę przyjętych kandydatów do poszczególnych oddziałów określa dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w 

porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

  



IV. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

- czteroletnich liceów ogólnokształcących  
- pięcioletnich techników  
 

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

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

2 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 zmianę 
szkół do których kandyduje.  
 

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

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

do 13 lipca 2022 r.  
 

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

 

20 lipca 2022 r.  
 

5 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 zawodowej, także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu. 

 

od 21 lipca 2022 r.  
do 27 lipca 2022 r.  
do godz. 15.00  

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

28 lipca 2022 r.  
do godz. 14.00  

7 Rekrutacja uzupełniająca.  od 1 sierpnia 2022 r. 

 


