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ZARZĄDZENIE NR 8/2019 

Dyrektora Zespołu Szkół w Sokółce  

z dnia 03 kwietnia 2019 r. 

 

W sprawie powołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji 

do klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Sokółce po szkole podstawowej 

na rok szkolny 2019/2020 

Na podstawie: 

- Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z 

późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2017 r. poz. 60, z późn. zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.610) 

- Zarządzenie nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 w 

województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas I 

publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników trzyletnich 

branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach 

ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami 

dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z 

oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych 

oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych. 

- Zarządzenie nr 16/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego 

Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione 

http://www.liceumsokolka.pl/


na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie 

w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 w woj. podlaskim 

 

Zarządzam co następuje: 

§1 

Powołuję szkolną komisję Rekrutacyjną w składzie: 

mgr Jarosław Hlebowicz - przewodnicząca 

mgr Joanna Czemiel 

mgr Dorota Dziakowska 

mgr Irena Szymaniuk 

mgr Barbara Kołosowska 

 mgr Jacek Guzowski    

§2 

Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy: 

1. Podanie do wiadomości informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem 

przyjętych kryteriów, jakie obowiązują w Zespole Szkół w Sokółce 

2. Przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej przy 

Zespole Szkół w Sokółce oraz terminarzem zawartym w §3 niniejszego zarządzenia. 

                                                                §3 

Ustalam następujące terminy posiedzeń Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 

1. W sprawie rekrutacji kandydatów do klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. M. 

Kopernika: 

- I posiedzenie Komisji- 28 czerwca 2019 r. godz.10.00 

- II posiedzenie Komisji- 05 lipiec 2019 r. godz. 8.30 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 



Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Sokółce: 

LP. Czynności Termin 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (kwestionariusz i 

2 zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

od 13  maja 2019 r. do 18 

czerwca 2019 r. do godz.16.00 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia ośmioletniej 

szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty 

od 21 czerwca 2019 r. do  

25 czerwca 2019 r.  

do godz.16.00 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 

I czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego im. M. 

Kopernika 

 

05 lipca 2019 r. godz.10.00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli podjęcia nauki w Liceum 

Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone 

wcześniej.  

do 10 lipca 2019 r. 

 do godz.16.00 

5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 

klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika  

 12 lipca 2019 r. 

godz. 10.00 

6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 

klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika 

w postępowaniu uzupełniającym 

 

19 sierpnia 2019 r. o godz.10.00 

7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o 

liczbie wolnych miejsc w szkole 

12 lipiec 2019 r. do godz. 14.30 

 

 

 

 

 



ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH CZTEROLETNIEGO  

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. M. KOPERNIKA  

Podstawa prawna:  

 - Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.)  

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz.610) 

- Zarządzenie nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 

określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 

w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do klas 

I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników trzyletnich 

branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach 

ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami 

dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach 

z oddziałami dwujęzycznymi, a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 

policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych. 

- Zarządzenie nr 16/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego 

Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione 

na świadectwie ukończenia  szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie 

w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 w woj. Podlaskim 

Postanowienia ogólne:  

1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych  czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego 

im. M. Kopernika w Sokółce prowadzi szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora szkoły.  

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna działa w oparciu o regulamin Komisji rekrutacyjnej przy 

Zespole Szkół w Sokółce.  

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie działania związane z rekrutacją, 

a w szczególności:  



a) Przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach 

rekrutacji  

b) Sprawdza wszystkie dokumenty pod względem formalnym  

c) Ustala liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów  

d) Ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia  

e) Ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i sporządza listę kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do szkoły  

f) Podaje informację o wolnych miejscach w szkole  

g) Sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego  

4. O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego 

im. M. Kopernika mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.  

5. Kandydaci do liceum składają dokumenty w terminach określonych przez Podlaskiego 

Kuratora Oświaty.  

6. W trakcie rekrutacji stosowane są kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej.  

7. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od złożenia odwołania.  

9. Preferencje przy przyjmowaniu do szkoły:  

a. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni 

specjalistycznej  

b. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie 

kryteria mające jednakową wartość:  

- wielodzietności rodziny kandydata  

- niepełnosprawności kandydata  

- niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata  

- niepełnosprawności obojga rodziców  

- samotnego wychowywania kandydata w rodzinie  



- objęcie kandydata pieczą zastępczą  

 Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Sokółce  

DOKUMENTY  

Kandydaci mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:  

 podanie-kwestionariusz o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem klasy, a tym samym 

przedmiotów, które chce realizować w zakresie rozszerzonym  

 dwie fotografie  

 świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej 

 zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty;  

 dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata opisane w kryteriach przyjęć,  

w punkcie 3b, c,  

● oraz inne dodatkowe informacje mające wpływ na edukację ucznia (opinie, orzeczenia, 

zaświadczenia  o stanie zdrowia ucznia) 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00  

Adres szkoły: ul. Mickiewicza 11 16-100 Sokółka  

KRYTERIA PRZYJĘĆ  

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego i informatyki oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów.  

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi łącznie 200 punktów.  

Uczeń może otrzymać:  

1. Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - 100 pkt.  

(uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki mnożone przez 0,35 np. 

80%=80x0,35=28 pkt i wynik z języka obcego nowożytnego mnożony przez przelicznik 0,3 

np. 80% =  80x 0,3 = 24 pkt) 

2. Za oceny z języka polskiego, matematyki  i dwóch  wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych  ustalonych przez dyrektora szkoły: język obcy nowożytny i informatyka 

- ocena celująca - 18 pkt  

- ocena bardzo dobra - 17 pkt  



- ocena dobra - 14 pkt  

- ocena dostateczna - 8 pkt  

- ocena dopuszczająca – 2 pkt  

3. Osiągnięcia ucznia:  

a. ukończenie szkoły podstawowej  z wyróżnieniem - 7 pkt  

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

w szczególności w formie wolontariatu o których mowa wart.20f ust.2 pkt4 lit.b, art.20h ust.6 

pkt5 lit.b, art.20j ust.2 pkt5 lit.b ustawy-  3 pkt.  

c. szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  – max  

liczba punków możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt  

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt  

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy:  

- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt  

- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt  

- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt  

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt  

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt  



- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt  

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt  

 uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt  

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt  

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt  

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt  

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt  

 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:  

- międzynarodowym – 4 pkt  

- krajowym – 3 pkt  

- wojewódzkim – 2 pkt  

- powiatowym – 1 pkt  

Wskazane osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w wypadku potwierdzenia ich wpisem na 

świadectwie ukończenia szkoły.  

4. Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkół decyduje suma punktów uzyskana 

w postępowaniu rekrutacyjnym.  

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w 

całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, 

przyjmowani są do szkoły niezależnie od w/w kryteriów.  



6. U kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, a zwolnionych ze zdawania 

egzaminu ósmoklasisty na podstawie odrębnych przepisów, ustala się łączną liczbę punktów 

w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczając liczbę punktów za oceny uzyskane na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  wg zasad określonych Rozporządzeniu MEN 

z dnia 16 marca 2017 § 8. 

7. Szkolna komisja rekrutacyjna po ustaleniu wyników kwalifikacji ustala minimalną liczbę 

punktów, której uzyskanie umożliwia przyjęcie kandydata do szkoły. O przyjęciu kandydata 

do szkoły decyduje uzyskana liczba punktów.  

8. Kandydat, który nie zakwalifikował się do wybranej klasy, a uzyskał wymaganą liczbę 

punktów do podjęcia nauki w liceum, ma możliwość przejścia do innej klasy wchodzącej 

w skład  czteroletniego liceum, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

 

 

 

   

 


