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REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA ORAZ TECHNIKUM 

W ZESPOLE SZKÓŁ  

 im. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA w LUBASZCZU 
 

Podstawy prawne:  

 Zarządzenie Nr 5/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2022 r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 

postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 

2022/2023 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i 

publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim. 

 § 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 późn. zm.) 

 

 Zasady ogólne:  

 1. Przyjmowanie kandydatów do klas pierwszych technikum oraz branżowej szkoły I stopnia 

odbywa się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.  

 2. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych technikum oraz branżowej szkoły I stopnia 

Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu jest prowadzone z wykorzystaniem 

elektronicznego systemu rekrutacji  https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat/app/ . Uczniowie 

szkół podstawowych zakładają pod wskazanym adresem samodzielnie konta. 

 3. Nabór do klas pierwszych technikum oraz branżowej szkoły I stopnia odbywa się na podstawie 

wyników egzaminu ośmioklasisty przeprowadzanego przez OKE oraz przeliczenia na punkty ocen 

uzyskanych przez absolwenta szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz najwyższej 

oceny spośród  następujących przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, geografii, języka obcego 

i wiedzy o społeczeństwie w/g zasady:  

 ocena celująca - 18 punktów,  

 ocena bardzo dobra - 17 punktów,  

 ocena dobra - 14 punktów,  

 ocena dostateczna - 8 punktów, 

 ocena dopuszczająca - 2 punkty.  

 4. Kandydat do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia może maksymalnie otrzymać  200 pkt. 

w tym 100 pkt. możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ośmioklasisty.  

 Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażane w skali procentowej dla zadań z zakresu:  

 języka polskiego oraz matematyki, są przeliczane na punkty przyjmując współczynnik 0,35.  

 języka obcego nowożytnego przeliczane są na punkty przyjmując współczynnik 0,3  

 100 pkt. możliwych do uzyskania za:  

a) przeliczenie na punkty ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

z języka polskiego, matematyki, informatyki i wiedzy o społeczeństwie według zasad 

opisanych w punkcie 3, 

b) przeliczenie na punkty innych osiągnięć kandydata w sposób podany poniżej:  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów; 

 - uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie  
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z przepisami wydanymi na podstawie art. 298 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.):  

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty, 

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;  

  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,  

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad 

wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 298 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.):  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów    

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 

punktów,  

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów, 

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,  

- 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 w pkt. 1 – 4 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

- międzynarodowym – 4 punkty, 

- krajowym – 3 punkty,  

- wojewódzkim – 2 punkty,  

- powiatowym – 1 punkt.  

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

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt.4 ppkt b, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie ucznia w tych zawodach. Maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.  

 Wykaz olimpiad, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych dla ósmoklasistów, 

olimpiad przedmiotowych dla szkół podstawowych oraz wykaz dyscyplin sportowych 

uwzględnianych w procesie rekrutacji ogłoszony został na stronie Kuratorium Oświaty w 

Bydgoszczy. 

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

w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.  

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.  
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 5. Do klas pierwszych technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w pierwszej kolejności zostaną 

przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów.  

 6. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników na pierwszym etapie 

rekrutacji, na drugim etapie pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z problemami 

zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 

zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej.  

 7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego  lub po zakończeniu tego etapu, w przypadku wolnych miejsc, pierwszeństwo  

w przyjęciu mają kandydaci:  

1) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci), 

2) z orzeczoną niepełnosprawnością,  

3) posiadający jednego z rodziców z orzeczoną niepełnosprawnością,  

4) posiadający oboje rodziców z orzeczoną niepełnosprawnością,  

5) posiadający rodzeństwo z orzeczoną niepełnosprawnością,  

6) wychowywani samotnie w rodzinie,  

7) objęci pieczą zastępczą, przy czym wszystkie kryteria mają jednakową wartość. 

 8. Celem dokonania naboru, zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektor powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjną, wyznacza przewodniczącego i określa zadania jej członków.  

9. W przypadku konieczności przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna prowadzi postępowanie według zasad opisanych wyżej.  

10. Po zalogowaniu w systemie elektronicznej rekrutacji kandydat:  wypełniając wniosek  

o przyjęcie do szkoły (wybiera nie więcej niż 3 szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów) określa 

kolejność preferencji szkół i oddziałów.  

  

11. Kalendarz postępowania rekrutacyjnego:  

 1) 16 maja 2022 r. (poniedziałek) - publikacja oferty edukacyjnej w elektronicznym systemie  

rekrutacji pod adresem https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat/app/   . 

 2) od 16 maja 2022 r.  do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 -  kandydaci składają  

w sekretariacie szkoły wypełniony i wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji  wniosek 

oraz dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów (zaświadczenie o przyjęciu na 

praktyczną naukę zawodu, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego- dotyczy branżowej 

szkoły I stopnia). Z sekretariatu pobierają skierowanie do lekarza medycyny pracy (od 16.05. do 

20.07. 2022 r.). 

 3) od 24 czerwca 2022 r.  do 12 lipca 2022 r. do godz.15:00 -  kandydaci składają świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

 4) do 12 lipca 2022 r. – 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. 

5) do 18 lipca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta 

(burmistrza lub starostę) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. Na tym etapie należy jeszcze 

złożyć  2 aktualne podpisane zdjęcia.  

 7)  19 lipca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 8) do 22 lipca 2022 r., do godz. 15:00 – 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 zawodowe – także 
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zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

9) 25.07.2022 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 Szkolna Komisja Rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza protokół. 


