
   
  

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych 

 

Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach 

i 

Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach 

 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020 r.  poz. 910 z późn. 

zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. 2019 r.  poz. 1737) 

3. Rozporządzenie 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. 2020 poz. 493 z późn. zm.)  

4. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY 

SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ  

PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY 

PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, 

BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIAORAZ SZKÓŁDLA DOROSŁYCHNA ROK 

SZKOLNY 2021/2022 

 

KRYTARIA REKRUTACJI 

 

I. SPOSÓB REKRUTACJI  

 

1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych prowadzona jest w systemie elektronicznym. 

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor ZSOiT 

w Wojkowicach powołuje Komisję Rekrutacyjną. 

3. Kandydaci starający się o przyjęcie do szkoły składają w wyznaczonych terminach 

wniosek oraz świadectwo ukończenia szkoły   

i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

II. OFERTA EDUKACYJNA  

 

1. Planowane oddziały ogólnodostępne w Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. 

Witolda Pileckiego w Wojkowicach – 2 oddziały po 36 i 32 uczniów: 

 

Klasa Kierunek Przedmioty 

punktowane 

podczas rekrutacji 

Proponowane  

przedmioty w 

zakresie 

rozszerzonym  

Liczba 

uczniów 

w 

oddziale 

1 a Klasa Mundurowa o 

kierunkach: 

język polski, 

matematyka, 

-język polski/WOS 

 
36 



policyjno-  prawnym; 

pożarniczo- ratowniczym; 

resocjalizacyjno-

kryminologicznym; 

straży granicznej; 

wiedza o 

społeczeństwie, 

edukacja dla 

bezpieczeństwa 

 

- język angielski/ 

biologia/geografia 

1 b Klasa Humanistyczna o 

kierunkach: 

psychologiczno- 

pedagogicznym; 

dziennikarsko-medialnym 

język polski, 

matematyka, 

wiedza o 

społeczeństwie, 

język angielski 

 

-język polski/WOS 

 

- język angielski/ 

biologia/geografia 

32 

 

2. Planowane oddziały w Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. Witolda 

Pileckiego w Wojkowicach – 2 oddziały po 32 uczniów:  

 

Klasa Zawód  Przedmioty 

punktowane 

podczas rekrutacji 

Przedmioty 

realizowane  

w zakresie 

rozszerzonym  

Liczba 

uczniów 

w 

oddziale  

1t  

Technik architektury 

krajobrazu  

język polski, 

matematyka, 

geografia, 

plastyka 

 

 

geografia/biologia 

 

 

16 

Technik ochrony 

środowiska 

język polski, 

matematyka, 

biologia, 

nformatyka 

 

 

geografia/biologia 

 

 

 

16 

1l Technik lotniskowych 

służb operacyjnych 

     język polski, 

     matematyka, 

     geografia, 

     informatyka 

 

 

geografia/fizyka 

 

 

 

16 

Technik awionik      język polski, 

     matematyka, 

     fizyka, 

     informatyka 

geografia/fizyka 

16 

 

 

III. ZASADY OGÓLNE:  

 

1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, maksymalnie 200 punktów. 

 

2. Przy kwalifikowaniu kandydatów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

w Wojkowicach stosowany będzie system punktowy wg poniższej tabeli: 

 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający – 2 punkty 

18  punktów 
dostateczny – 8 punktów 



dobry – 14 punktów 

bardzo dobry –17 punktów 

celujący – 18 punktów 

Matematyka 
jak w przypadku języka 

polskiego 
18  punktów 

Pierwsze 

wybrane zajęcia 

edukacyjne 

jak w przypadku języka 

polskiego 
18  punktów 

Drugie wybrane 

zajęcia 

edukacyjne 

jak w przypadku języka 

polskiego 
18  punktów 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 

wyróżnieniem  
 7 punktów 

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. 32a ust. 4 

i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

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 – 

maksymalnie 18 punktów 

 



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. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 

2 pkt 8 ustawy: 

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 w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z 

tego samego zakresu, wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 



jednorazowo punkty za najwyższe osiągniecie 

ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w 

szczególności w charakterze wolontariatu  

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej 

 

 3 punkty 

Egzamin ósmoklasisty 100 punktów  

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu 

ósmoklasisty: 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 

2020/2021 do szkół ponadpodstawowych, w 

przypadku przeliczania na punkty wyników 

egzaminu ósmoklasisty:  

1) wynik przedstawiony w procentach z:  

a) języka polskiego,  

b) matematyki  

– mnoży się przez 0,35;  

2) wynik przedstawiony w procentach z języka 

obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.  

 

  

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 

2020/2021 do szkół ponadpodstawowych, 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 i języka obcego 

nowożytnego, wymienione na  

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy 

czym za uzyskanie z:  

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej 

w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;  

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny 

wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.  

 

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych 

w wyniku rekrutacji  

 

 200 punktów 

 



3. Decyzję o przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Architektury Krajobrazu 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach uczniów zwolnionych 

z egzaminu zewnętrznego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podejmuje 

Dyrektor szkoły wraz z Komisją Rekrutacyjną  uwzględniając zasady rekrutacji. Uczeń 

zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające zwolnienie z egzaminu 

zewnętrznego. 

 

4. Kandydaci przyjmowani są do liceum i technikum na podstawie uzyskanych przez nich 

punktów. O kolejności przyjęcia decyduje liczba punktów, poczynając od największej. 

Kandydaci będą przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc. 

 

4.1. Liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej powinna wynosić nie mniej niż 24 uczniów, 

w klasach dwuzawodowych technikum nie mniej niż 12 osób dla jednego zawodu.  

 

4.2. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej może być 

niższa od liczby określonej w punkcie 4.1.  

 

4.3 W przypadku większej ilości kandydatów istnieje możliwość utworzenia dodatkowych 

oddziałów zarówno w liceum jaki i technikum.  

 

5.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

pierwszeństwo mają:  

1. kandydaci z rodzin wielodzietnych lub rodzin niepełnych,  

2. kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością własną albo niepełnosprawnością w rodzinie,  

3. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku 

kształcenia, potwierdzonymi opinią wyłącznie publicznej poradni 

psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,  

4. sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych 

 

6. Kandydaci, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji elektronicznej 

mogą rejestrować się w systemie rekrutacji elektronicznej za pośrednictwem  Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. 

IV. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI DO SZKÓŁ 

PONADPODSTAWOWYCH OBJĘTYCH REKRUTACJĄ  ELEKTRONICZNĄ 

Lp. Działanie Terminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do ZSOiT w 

Wojkowicach wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 17 maja 2021r.  

do 21 czerwca 2021 r. 

do godz. 15.00 

2.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do ZSOiT w 

Wojkowicach o świadectwo ukończenia szkoły  

Podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  

kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana 

szkół do których kandyduje. 

od 25 czerwca 2021r.  

do 14 lipca 2021r.  

do godz. 15.00 

3.  Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do ZSOiT w 

Wojkowicach i dokumentów potwierdzających 

do 14 lipca 2021 r. 



spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczonych w oświadczeniach, w 

tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

4.  Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do ZSOiT w 

Wojkowicach 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. 

do 21 lipca 2021 r. 

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

22 lipca 2021 r. 

(godz. 1000) 

6.  Wydanie przez szkole prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badania lekarskie  

od 17 maja 2021 r.  

do 26 lipca 2021 r.   

7.  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, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz 

odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem**. 

od 23 lipca  do 30 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00 

 

8.  Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 
2 sierpnia 2021 r.  

do godz. 14.00 

9.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 
2 sierpnia 2021 r. 

10.  Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty 

informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 

ponadpodstawowych. 

do 3 sierpnia 2021 r. 

11.  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 5 sierpnia  2021 r.  

12.  Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o 

sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

13.  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadniania odmowy 

przyjęcia  

14.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora szkoły 

 



**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, 

rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 

lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do 

godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym,  wskazując na przyczynę niedotrzymania 

terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub 

orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 

dnia 24 września 2021 r.  

 

Dodatkowe informacje: 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek 

o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a 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 póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z 

wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości 

także na stronach internetowych tych jednostek 

 

 

Wojkowice,  26 luty 2021r. 

 

Justyna Pitas 

 Dyrektor ZSOiT w Wojkowicach 

 


