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Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 

Informacje dotyczące naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2022 - 2023 

 

Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Chełmży 

Technikum w Chełmży 

Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Chełmży 

 

I. Akty prawne regulujące proces rekrutacji 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.  

• Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

• Zarządzenie Nr 5/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023  

• Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne 

pod - mioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych 

za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego. 

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Do klasy pierwszej przyjmowani są absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej w wyniku postępowania rekrutacyjnego.  

      2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.  

      3. Rekrutacja do szkoły nie odbywa się w elektronicznym systemie naboru. 

      4. W procesie rekrutacji kandydaci mają możliwość uzyskania maksymalnie 200 punktów, według kryteriów i sposobu przeliczania osiągnięć na punkty  

         określonych w poniższej tabeli (zgodnie z rozporządzeniem MEN). 
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III. Kryteria podlegające punktacji 

Przedmioty / osiągnięcia przeliczane na punkty Maksymalna liczba punktów 
możliwa do uzyskania 

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty                                                                                                                                                        łącznie do 100 

wyniki z języka polskiego (wg przeliczenia 1%=0,35%) 35 

wyniki z matematyki (wg przeliczenia 1%=0,35%) 35 

wyniki z języka obcego nowożytnego (wg przeliczenia 1%=0,30%) 30 

  

2. Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej                                                                                         łącznie do 100 

ocena z języka polskiego 18 

ocena z matematyki 18 

ocena z pierwszego przedmiotu – język angielski (jeśli na świadectwie nie ma oceny z języka angielskiego, to wyższa ocena z innego 
język obcego nowożytnego) 

18 

ocena z drugiego przedmiotu: geografia (technik logistyk) / informatyka (technik informatyk) / biologia (technik żywienia i usług 
gastronomicznych) / plastyka (technik usług fryzjerskich) 

18 

  

3. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej z wyróżnieniem 7 

  

4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 
 (wg zasad określonych w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.) 

18 

  

5. Aktywność społeczna (wolontariat) 3 

łącznie 200 

 

Laureaci i finaliści olimpiad ogólnopolskich dla uczniów szkół podstawowych oraz laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych (wymienionych w wykazie Kuratora 

Oświaty) przyjmowani są do wybranej klasy niezależnie od przyjętych kryteriów. Wszelkie dodatkowe osiągnięcia (sukcesy w konkursach i olimpiadach oraz osiągnięcia 

artystyczne i sportowe) wymienione w pkt 4 w tabeli powyżej) powinny być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (należy je udokumentować 

oryginałem zaświadczenia/dyplomu wydanego odpowiednio przez Kuratora lub organizatora olimpiady / konkursu). 
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IV. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2022 / 2023 

Symbol 
klasy 

Nazwa klasy Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym Języki obce nauczane 
w klasie 

Przedmioty punktowane w procesie 
rekrutacji 

Liceum Ogólnokształcące 

1 LO Profil ogólny język polski 
język angielski 

język angielski 
język niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub chemia lub geografia 
(wyższa ocena) 

Technikum 

1TIL Technik informatyk matematyka 
język angielski 

język angielski 
język niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
informatyka 

Technik logistyk matematyka 
język angielski 

język angielski 
język niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
geografia 

1TFŻ Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

biologia  
język angielski 

język angielski 
język niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia 

Technik usług fryzjerskich biologia  
język angielski 

język angielski 
język niemiecki 

język polski 
matematyka 
język obcy 
plastyka 
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Branżowa Szkoła I stopnia Języki obce nauczane w klasie Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji 

Symbol klasy Nauczany zawód   

1FK Kucharz język niemiecki 
język obcy zawodowy – język 
angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub chemia lub geografia 
(wyższa ocena) 

Fryzjer  język niemiecki 
język obcy zawodowy – język 
angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 
biologia lub chemia lub geografia lub plastyka 
(wyższa ocena) 

1W*  
(klasa 
wielozawodowa) 

magazynier – logistyk, stolarz, automatyk, mechanik 
pojazdów samochodowych, piekarz, sprzedawca, 
elektryk, ślusarz 

język niemiecki 
język obcy zawodowy – język 
angielski 

język polski 
matematyka 
język obcy 

*) w klasie wielozawodowej może uczyć się kandydat, który znajdzie zakład pracy w którym będzie realizował praktyczną naukę zawodu 

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyrażone w stopniu: 

1) celujący - przyznaje się po 18 punktów; 

2) bardzo dobry - przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobry - przyznaje się 14 punktów; 

4) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty; 

Przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji, z których oceny przeliczane są na punkty: 

- Liceum Ogólnokształcące: język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia lub geografia (wyższa ocena) 

- Branżowa Szkoła I stopnia: język polski, matematyka, język angielski, biologia lub chemia lub geografia (wyższa ocena) 
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Uwaga! 

✓ Do liceum ogólnokształcącego zostaną przyjęci uczniowie, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskali co najmniej 90 pkt. 

Uczniowie, którzy nie uzyskali 90 pkt. zostają wpisani na listę rezerwową i mogą się ubiegać o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym. 

✓ Kandydat z oceną naganną z zachowania nie będzie uczestniczył w procesie rekrutacji. 

2. Punktacja dodatkowych osiągnięć: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 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: 

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 organizowanym przez kuratora 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, 
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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 powyżej, 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 

 

3. Do liceum ogólnokształcącego i technikum zostaną przyjęci uczniowie, który w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskali co najmniej90 punktów. Uczniowie, którzy 
nie uzyskali 90 punktów zostają wpisani na listę rezerwową i mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym. 
 

4. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego 
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w następujący sposób: 

a. Język polski i matematyka: 
- ocena celujący – przyznaje się po 35 pkt. 
- ocena bardzo dobry – przyznaje się po 30 pkt. 
- ocena dobry – przyznaje się po 25 pkt. 
- ocena dostateczny – przyznaje się po 15 pkt. 
- ocena dopuszczający – przyznaje się po 10 pkt. 
 

b. Wybranego języka obcego nowożytnego: 
- ocena celujący – przyznaje się po 30 pkt. 
- ocena bardzo dobry – przyznaje się po 25 pkt. 
- ocena dobry – przyznaje się po 20 pkt. 
- ocena dostateczny – przyznaje się po 10 pkt. 
- ocena dopuszczający – przyznaje się po 5 pkt. 


