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ZASADY OGÓLNE 
 

➢ Warunkiem przyjęciem ucznia do pierwszej klasy: liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej I stopnia jest 

posiadanie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniku egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie  

z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz 2 fotografii. 

➢ Do Branżowej Szkoły I Stopnia wraz z kwestionariuszem należy dostarczyć zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę 

zawodu od wybranego zakładu (miejsca odbywania praktyk) 

➢ O przyjęciu do klasy I decyduje liczba uzyskanych w procesie rekrutacji  punktów. 

➢ Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora  szkoły.  

➢ Laureaci konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 

programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiąganych wyników uzyskanych 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

➢ Niezłożenie w terminie dokumentów określonych w zasadach rekrutacji  spowoduje niedopuszczenie kandydata do 

postępowania  rekrutacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym. 

➢ Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów zgodnie z terminarzem jes t podstawą do umieszczenia na liście 

przyjętych do ZSOiT w Lipsku 

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 

pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;  

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch    

    obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę  

    w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;  

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  



4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły  

    podstawowej:  

    a) 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,  

    b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska  szkolnego, w szczególności w formie     

         wolontariatu; 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej.  

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego 

etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

➢ wielodzietność rodziny kandydata;  

➢ niepełnosprawność kandydata;  

➢ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

➢ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

➢ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

➢ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

➢ objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W przypadku braku miejsc w danym oddziale (profilu) uczeń może wybrać inny, o ile są w nim wolne miejsca. 

 

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY W POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH 
Liceum Ogólnokształcące do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia - Technik informatyk 

- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

- Technik programista 

informatyka 

Technik ekonomista 

Technik organizacji turystyki 

geografia Technik żywienia i usług gastronomicznych biologia 

 

 



Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty 
 

Wynik przedstawiony w procentach z: 

• języka polskiego 

• matematyki 

  mnoży się przez 0,35 

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

 

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
• celujący –18 punktów; 

• bardzo dobry –17 punktów; 

• dobry –14 punktów; 

• dostateczny –8 punktów; 

• dopuszczający –2 punkty. 

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  
7 punktów 

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć 
 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: 
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów 

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów 

c)  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów 

 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem  

o zasięgu ogólnopolskim: 
a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym      

planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów 

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym   

planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty 



c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym   

planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty 

 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub        interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 punktów, 

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

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty 
 

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 
 a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych     

      ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  10 punktów, 

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

     nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych   

     nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów, 

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

     planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

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

    planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 

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

    planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty; 

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
 a) międzynarodowym – 4 punkty 

 b) krajowym – 3 punkty 

 c) wojewódzkim – 2 punkty 

 d) powiatowym – 1 punkt 

 



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

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych 

do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  

w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

 

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej. 

 

Przeliczanie  na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:  
a) za ocenę celującą – po 35 punktów 

b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów 

c) za ocenę dobrą – po 25 punktów 

d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów 

e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów; 

z języka obcego nowożytnego: 

a) za ocenę celującą – 30 punktów 

b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów 

c) za ocenę dobrą – 20 punktów 

d) za ocenę dostateczną – 10 punktów 

e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów. 

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, 

szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału 

sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej 

szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej 


