
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych publicznych szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kościerski. 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje w: 

•      I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Wybickiego w Kościerzynie, 

•      Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Kościerzynie, 

•      Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie,  

•      Powiatowym Zespole Szkół Nr 3 w Kościerzynie.  

 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz.U. 

z 2019 poz. 1737) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek 

i centrów. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 

1651) w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub 

wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, 

studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.  

Kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej: 

liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia 

rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1737) w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. 

 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywa się elektronicznie 

z wykorzystaniem platformy firmy VULCAN zwanej dalej Systemem 

Rekrutacyjnym. 

Adres strony internetowej dla kandydatów: koscierzyna.edu.com.pl 

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą rejestrować się w Systemie na 

dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu, które dysponuje dostępem do 

Internetu 

 

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych podstawowej we wniosku rekrutacyjnym 

wybierają maksymalne trzy szkoły. 

Kandydaci do klas pierwszych do 10 lipca 2020 r., do godz. 15.00 składają 

w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wniosek wydrukowany z Systemu 

Rekrutacyjnego, podpisany przez siebie i opiekunów prawnych. 

 

 

 



Podpisany wniosek można zeskanować i przesłać na adres e-mail szkoły 

pierwszego wyboru. 

I Liceum Ogólnokształcące - sekretariat@liceum.org.pl 

Powiatowy Zespól Szkół Nr 1 w Kościerzynie - 

pzs1.koscierzyna@powiatkoscierski.pl 

Powiatowy Zespół Szkól Nr 2 w Kościerzynie – 

pzs2.koscierzyna@powiatkoscierski.pl 

Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Kościerzynie – 

pzs3.koscierzyna@powiatkoscierski.pl 

 

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do wybranej 

szkoły ponadpodstawowej: 

•   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

• wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

• w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1155 ze zm.); 

• w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla 

którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 

przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem 

silnikowym - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341, ze 

zm.); 

• w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla 

którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 

przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem 

silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - orzeczenie 

psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

o kierujących pojazdami(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.); 

•  w przypadku młodocianych pracowników –zaświadczenie od pracodawcy 

o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 

z dniem 1.09.2019 r., 

• zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o braku 

przeciwskazań do rozpoczęcia kształcenia praktycznego z dniem 1 września 

2020 r. w wybranym zawodzie – dotyczy tych kandydatów, którzy na dzień 

1 września 2020 r. nie ukończą jeszcze 15-tego roku życia, 

• 3 fotografie. 
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Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, 

a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021. 

 

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej: liceum 

ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia decyduje suma 

punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200 

punktów, w tym: 

a) 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte 

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z: 

- języka polskiego - mnożony przez 0,35 punkty; 

- matematyki - mnożony przez 0,35 punkty; 

- języka obcego nowożytnego – mnożymy przez 0,3 punkty; 

 

b) 100 punktów - punkty uzyskane z ocen z zajęć edukacyjnych, (maksymalnie 72 

punkty) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej (maksymalnie 28 punktów). 

Sposób przeliczania na punkty ocen wyrażonych w stopniu z języka polskiego oraz 

każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

celującym  - przyznaje się po 18 punktów 

bardzo dobrym  - przyznaje się po 17 punktów 

dobrym   - przyznaje się po 14 punktów 

dostatecznym  - przyznaje się po 8 punktów 

dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

 

Wybrane przedmioty w poszczególnych szkołach i kierunkach kształcenia 

określone zostały przez Dyrektorów szkół ponadpodstawowych i można je 

sprawdzić na stronie:  

http://www.powiatkoscierski.pl 

http://www.liceum.org.pl/; 

http://www.pzs1.pl;   

http://pzs2.edu.pl/;  

https://pzsnr3koscierzyna.edupage.org/;  

 

Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej  

- ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów, 

 

 

 

 

http://www.powiatkoscierski.pl/
http://www.liceum.org.pl/
http://www.pzs1.pl/
http://pzs2.edu.pl/
https://pzsnr3koscierzyna.edupage.org/


WAŻNE 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być 

uwzględnione przez dyrektora szkoły, jako szczególne osiągnięcia i wpisane na 

świadectwie ukończenia szkoły, znajduje się w komunikacie Pomorskiego 

Kuratora Oświaty pod adresem: 

http://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-

artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-

podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly/ 

- w przypadku przeliczania na punkty kryterium, za: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad 

wojewódzkim 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, 

przeprowadzonymi zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury i dziedzictwa 

narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2328) w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych 

szkół i placówek artystycznych 

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, 
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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 rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa 

narodowego  z dnia 21 listopada 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2328) w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych 

szkół i placówek artystycznych: 

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  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 przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

 

 

 



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) 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 punkty. 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego 

przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza 

się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego 

nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, 

o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest 

egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa 

ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do 

wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy 

o systemie oświaty. 

Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, 

lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, 

przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa 

(zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa 

szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada.  

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na 

podstawie sumy lat nauki szkolnej. 

 

Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016r. (Dz. U. z 2016 poz. 1453) 

w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób 

będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16794386?unitId=art(44(zz))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794386?unitId=art(44(zw))ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794386?unitId=art(44(zu))ust(3)pkt(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794386?unitId=art(44(zu))ust(3)pkt(4)&cm=DOCUMENT


Etapy postępowania rekrutacyjnego 

 

1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu 

do klasy pierwszej mają absolwenci szkoły podstawowej z największą liczbą 

punktów. 

 

2. W przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej mają kandydaci z problemami 

zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno –pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

3. W przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanych na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 

łącznie następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość. 

 

5. W celu potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 3, rodzice lub prawni 

opiekunowie kandydata składają odpowiednie dokumenty potwierdzające, 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub oświadczenie które składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Procedura odwoławcza od wyników postępowania rekrutacyjnego 

 

1. W terminie do 22 sierpnia 2020 r., rodzic kandydata (prawny opiekun) może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do wybranej szkoły. 

 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez 

rodzica (prawnego opiekuna) kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. 

 

3. Rodzic (prawny opiekun) kandydata może wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. 


