
Zarządzenie nr 4 /2019 

Dyrektora Zespołu Szkół w Barcinie  

z dnia   01.03.2019r. w sprawie 

KRYTERIÓW i ZASAD REKRUTACJI  

na rok szkolny 2019/2020 

  

PODSTAWA PRAWNA: 

  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

Oświatowe. 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 

2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 

technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 

dotychczasowego gimnazjum. 

4. Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko - Pomorskiego  Kuratora Oświaty z dnia 29 

stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 

5. Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko - Pomorskiego  Kuratora Oświaty z dnia 29 

stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego 

gimnazjum. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW BĘDĄCYCH 
ABSOLWENTAMI DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  

 

Zgodnie z Zarządzeniem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty rekrutację 
przeprowadza się według następujących zasad: 

  

I. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci będący absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum składają w szkole wnioski o przyjęcie do 
szkoły (wzór do pobrania ze strony internetowej szkoły www.zsbarcin.pl): 

1. od 13 maja 2019 r. (poniedziałek) od godz. 8.00 do 17 czerwca (poniedziałek) 
2019 r. do godz. 15.00 

2. od 21 czerwca  2019 r. (piątek) do 25 czerwca 2018 r. (wtorek) do godz. 15.00  
- przyjmowanie dokumentów wymaganych podczas rekrutacji (np. świadectwo 
ukończenia gimnazjum, zaświadczenie OKE, dyplomy itp.) 

II. Rekrutację przeprowadza się:  

1. 11 lipca 2019r. (czwartek) o godz. 12.00  szkolna komisja rekrutacyjno-

kwalifikacyjna ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia                         

do oddziałów klasy pierwszej. 

2. Do 15 lipca 2019 r. do godz. 15:00 potwierdzenie przez kandydatów woli 

podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Barcinie poprzez złożenie 

oryginału świadectwa.  

3. 16 lipca 2019r. (wtorek) o godz. 12.00 szkolna komisja rekrutacyjno-

kwalifikacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły. 

4. Od 16 lipca do 17 lipca 2018r. rozpatrywanie odwołań.  

 

III. Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego może uzyskać maksymalnie 200 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.zsbarcin.pl/


IV.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Podanie (wniosek) wydrukowane ze strony szkoły, pobrane z sekretariatu 

i potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna. 

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum. 

3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

4. 3 fotografie-podpisane imieniem i nazwiskiem. 

5. Dokumenty o osiągnięciach artystycznych, sportowych, wolontariacie kandydata.  

6. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych określone przez Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty.  

7. Wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

V.  KRYTERIA REKRUTACJI 

  

1. Absolwenci dotychczasowego gimnazjum, będący laureatami i finalistami 

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatami konkursów 

przedmiotowych (konkursy zgodnie z wykazem Kujawsko - Pomorskiego Kuratora 

Oświaty przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym 

dokumencie.  

2. Kryteria i wartości punktowe w rekrutacji: 

 

 

3. Oceny z j. polskiego i matematyki uzyskane na świadectwie ukończenia 

dotychczasowego gimnazjum przeliczane będą na punkty według następującej 

zasady: 



 

Ocena celująca 18 pkt. 

Ocena bardzo dobra 17 pkt. 

Ocena dobra 14 pkt. 

Ocena dostateczna 8 pkt. 

Ocena dopuszczająca 2 pkt. 

 

4. Dwa przedmioty które będą brane pod uwagę w rekrutacji: 

politechnicznym – fizyka, informatyka 

lingwistyczno-medycznym – biologia, j. angielski 

 europejsko – prawnym – wiedza o społeczeństwie, historia 

 ekonomiczno – lingwistyczny – geografia, j. angielski 

 humanistyczno – społecznym – j. polski, wiedza o społeczeństwie 

 przyrodniczym – biologia, geografia 

 medyczny  – biologia, chemia 

 profil własny z przedmiotami rozszerzonymi (kandydat wpisuje sam przedmioty): 

- …………………………….. 

- …………………………….. 

- ……………………………. 

 

 

5. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej 

jego edukacji, takie jak:  

a) osiągnięcia w zawodach wiedzy o zasięgu ponad wojewódzkim 

organizowanych na podstawie zawartych porozumień przez kuratoria oświaty:  

 tytuł finalisty - 10 pkt.  

 tytuł laureata w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 7 pkt.  

 tytuł finalisty w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym – 5 pkt.  

b) osiągnięcia w zawodach wiedzy – konkursach organizowanych przez Kujawsko 

– Pomorskiego Kuratora Oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty – 10 pkt  

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnym – 7 pkt  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 

lub interdyscyplinarnego – 5 pkt  

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt  

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt  

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.  

c) za osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych innych niż 

wymienionych wyżej na szczeblu:  

 międzynarodowym - 4 pkt  

 krajowym - 3 pkt  

 wojewódzkim - 2 pkt  



 powiatowym - 1 pkt  

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione w 

pkt. b i c wpisane na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia nie może przekroczyć 18 pkt.  

d) za wolontariat rozumiany jako systematyczna, (co najmniej w nieprzerwanym 

okresie 10 miesięcy), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo 

i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, 

schroniskiem zwierząt, organizacjami charytatywnymi – 3 pkt. Brak wpisu na 

świadectwie ukończenia gimnazjum o określonym wyżej osiągnięciu powoduje 

nienaliczenie punktów za osiągnięcia.  

Oryginał dyplomu uzyskanego za osiągnięcia sportowe lub dokumentu 

o działalności w wolontariacie, należy przedstawić w szkole pierwszego 

wyboru.  

e) W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów, uzyskanych 

w postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę 

w kolejności następujące kryteria:  

 uzyskana liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym,  

 uzyskana liczba punktów za świadectwo,  

 uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia,  

 uczniowie z placówek opiekuńczo – wychowawczych,  

 uczniowie umieszczeni w rodzinach zastępczych,  

 kandydaci z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawni, posiadający opinie 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej 

poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.  

 laureaci i finaliści organizowanych przez licea, dla których organem 

prowadzącym jest gmina barcin konkursów przedmiotowych, których zakres 

jest zgodny z deklarowanym profilem.  

 

6. O przyjęciu do szkoły decyduje największa suma punktów uzyskanych przez 

kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata   

do klasy pierwszej w szkole w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej 

wybranej.  

7. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

8. Spełnianie kryteriów określa się na podstawie oryginałów lub kopii odpowiednich 
dokumentów, potwierdzających uprawnienia kandydata. 

                                                                                                                        

                                                                                             Marzena Wolska 

                                                                                              Dyrektor Szkoły 

 

 



 

 

 


