
Załącznik nr 1 

 do zarządzenia nr 2/2021 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie 

z dnia 1 lutego 2021r. 

 

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych 

Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie 

w roku szkolnym 2021/2022 

 
Opracowano na podstawie 

ZARZĄDZENIE NR 110.1.8.2021 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 

28 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                    

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na semestr pierwszy 

klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych, 

publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz do publicznych szkół 

podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022 

 

 

Podstawa prawna: 

 art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457, z późn.. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r., w 

związku  z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 

60, z późn..  zm.), 

 § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w 

sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich 

kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 

zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144). 

 § 11 b i § 13 pkt 1 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.) 

 

 

 

 

§ 1 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1144/D2014000114401.pdf


Zespół Szkół nr 1 w Liskowie w roku szkolnym 2021/2022 organizuje nabór do następujących 

klas pierwszych: 

 

Technikum im. ks. Wacława Blizińskiego 

• Technik budownictwa, 

• Technik robót wykończeniowych w budownictwie, 

• Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

• Technik pojazdów samochodowych,  

• Technik żywienia i usług gastronomicznych, 

• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

 

Liceum Ogólnokształcące 

Szkoła Branżowa I stopnia: 

• Kierowca-mechanik, 

• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

• Klasa wielozawodowa (murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, blacharz, blacharz 

samochodowy, elektryk, kucharz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik 

pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych                              

w budownictwie, piekarz, wędliniarz, fryzjer, krawiec, złotnik-jubiler, zegarmistrz). 

Szkoła Branżowa II stopnia 

 

Szkoły dla Dorosłych: 

• 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

• Szkoła Policealna kształcąca w zawodach: 

• Opiekun medyczny,  

• Terapeuta zajęciowy, 

• Florysta, 

• Asystent osoby niepełnosprawnej. 

 

Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna 

Komisja Rekrutacyjna, którą powołał Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie. 

 

§ 2 

Kryteria przyjmowania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych: liceum 

ogólnokształcącego, technikum,  branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i szkoły policealnej. 

 

http://www.zs1liskow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8:technikum-mechanizacji-rolnictwa&catid=19&Itemid=485
http://www.zs1liskow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50:liceum-ogolnoksztalcace&catid=19&Itemid=485


1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły 

branżowej I stopnia w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie mogą ubiegać się kandydaci, 

którzy: 

 posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

 w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają 

zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami 

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub 

wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich. 

 

2. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły branżowej II stopnia w Zespole Szkół nr 1 w 

Liskowie mogą ubiegać się kandydaci, którzy: 

 posiadają świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia, 

 w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają 

zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami 

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub 

wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich. 

 

 

3. O przyjęcie na semestr pierwszy klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego dla 

dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie mogą ubiegać się kandydaci, którzy: 

 ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową. 

 

4. O przyjęcie na semestr pierwszy klasy pierwszej szkoły policealnej przyjmuje się 

kandydatów, którzy: 

 posiadają wykształcenie średnie lub średnie branżowe, 

 posiadają 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184). 

 

5. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole,  

wskazuje we wniosku kolejno interesujące go oddziały. 

 

6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa           

w  pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty 

Liczba punktów uzyskana za wyniki egzaminu ósmoklasisty: * 

 język polski     max 100% = 100% x 0,35=35 pkt 

 matematyka      max 100% = 100% x 0,35=35 pkt 

 język obcy nowożytny                              max 100% = 100% x 0,30=30 pkt 



 

* Razem można uzyskać za ten element  maksymalnie 100 punktów 

b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez dyrektora szkoły 

celujący – przyznaje się po 18 punktów; 

bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów; 

dobry – przyznaje się po 14 punktów; 

dostateczny – przyznaje się po 8 punktów; 

dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty 

Liczba punktów pochodzących z przeliczeń ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: 

TECHNIKUM 

 technik budownictwa 

 język polski    max 18 punktów 

 matematyka   max 18 punktów 

 język obcy nowożytny  max 18 punktów 

 fizyka    max 18 punktów 

 

 technik robót wykończeniowych w budownictwie 

 język polski    max 18 punktów 

 matematyka    max 18 punktów 

 język obcy nowożytny  max 18punktów 

  fizyka    max 18 punktów 

 

 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

 język polski    max 18 punktów 

 matematyka   max 18 punktów 

 język obcy nowożytny  max 18 punktów 

 biologia    max 18 punktów 

 

 technik pojazdów samochodowych 

 język polski    max 18 punktów 

 matematyka    max 18 punktów 

 język obcy nowożytny  max 18punktów 

  fizyka    max 18 punktów 

 

 technik żywienia i usług gastronomicznych 

 język polski    max 18 punktów 

 matematyka   max 18 punktów 

 język obcy nowożytny  max 18 punktów 



 chemia    max 18 punktów 

 

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 język polski   max 18 punktów 

 matematyka    max 18 punktów 

 język obcy nowożytny  max 18 punktów 

 fizyka    max 18 punktów 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

 język polski    max 18 punktów 

 matematyka   max 18 punktów 

 język obcy nowożytny  max 18 punktów 

 historia    max 18 punktów 

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA 1 STOPNIA 

 Kierowca-mechanik 

 język polski    max 18 punktów 

 matematyka    max 18 punktów 

 język obcy nowożytny  max 18 punktów 

 fizyka    max 18 punktów 

 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

• język polski    max 18 punktów 

• matematyka    max 18 punktów 

• język obcy nowożytny  max 18 punktów 

• fizyka    max 18punktów 

 klasa wielozawodowa 

 język polski    max 18 punktów 

 matematyka    max 18 punktów 

 język obcy nowożytny  max 18 punktów 

 fizyka    max 18 punktów 

 

* Razem można uzyskać za ten element  maksymalnie 72 punkty 

 

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów. 

 

http://www.zs1liskow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50:liceum-ogolnoksztalcace&catid=19&Itemid=485


d) zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, organizowane przez kuratora oświaty albo 

organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 

na terenie szkoły.* 

 

* Razem można uzyskać za ten element  maksymalnie 18 punktów. 

 

e) aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, szczególnie 

w formie wolontariatu  - 3 punkty. 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata w wyniku 

rekrutacji  - 200 punktów 

 

7. Wymagania dotyczące minimalnej ilości punktów uzyskanych w wyniku postępowania 

kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki kształcenia: 

Typ szkoły Minimalna ilość punktów (%) 

liczba punktów 

uzyskana za wyniki 

egzaminu 

ósmoklasisty 

liczba punktów 

pochodząca z przeliczeń 

wg pozostałych 

kryteriów 

rekrutacyjnych 

Razem 

wszystkich 

punktów 

Liceum 

Ogólnokształcące, 

60 pkt  (60%) 

 

60 pkt  (60%) 

 

120 pkt (60%) 

 

Liceum 

Ogólnokształcące 

dla dorosłych 

- - - 

Technikum 40 pkt  (40%) 40 pkt  (40%) 80 pkt (40%) 

Szkoła branżowa I 

stopnia 

30 pkt  (30%) 30 pkt  (30%) 60 pkt (30%) 

Szkoła branżowa II 

stopnia 

- - - 

Szkoła policealna - - - 

 

8. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły 

ponadpodstawowej przyjmowani są:  

 laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz  

 laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

 



Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów 

potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.  

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 

kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria: 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

W/w  kryteria mają jednakową wartość. 

 

§ 3 

 

Wymagane dokumenty 

 

1. Technikum, Szkoła Branżowa I stopnia, Szkoła Branżowa II stopnia, Liceum 

Ogólnokształcące: 

 Kwestionariusz osobowy;   

 2 fotografie; 

 Karta zdrowia; 

 Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

 Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia (w przypadku ubiegania się o 

przyjęcie do szkoły branżowej II stopnia);  

 Zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o zdolności do wykonywania wybranego 

zawodu. 

 

2. Szkoły dla dorosłych 

a) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla w oryginale- szkoły 

podstawowej (8 klasowej) lub gimnazjum; 

 Kwestionariusz osobowy;   



 2 fotografie. 

 

b) Szkoła policealna 

 Świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla w oryginale - szkoły średniej; 

 Kwestionariusz osobowy;   

 2 fotografie; 

 Zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o zdolności do wykonywania 

wybranego zawodu 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej 

Anna Kamińska-Kraus 

 


