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ZASADY REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W BENICACH
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych
Zgodnie z art. 154 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z
2020 r., poz. 910 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019
r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów,
Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1525)
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, Zarządzeniem nr 3/2022 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28
stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych o których
mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych
szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 w województwie
zachodniopomorskim.

I. Planowane w roku szkolnym 2022/2023 kierunki kształcenia:
Technikum Hodowli Koni - Profil Policja Konna - 5 letnie,
Technikum Leśne - 5 letnie.

II. Wymagane dokumenty:
a) Podanie – druk dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie,
b) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach
egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub kopia), na każdej stronie kopii adnotacja „za
zgodność z oryginałem”, data oraz pieczęć urzędowa szkoły oraz imienna pieczątka
dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby,
c) Dwie fotografie podpisane na odwrocie,
d) Zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
e) Karta zdrowia,
f) Zgłoszenie pobytu czasowego – w przypadku kandydatów ubiegających się o miejsce
w internacie szkolnym (druk do pobrania z działu rekrutacja na szkolnej stronie
internetowej).
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Wszystkie dodatkowe dokumenty należy dostarczyć do 12 lipca 2022r. w tym:
a) opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
b) zaświadczenie komisji konkursowej ( finalista, laureat),
c) orzeczenie o sposobie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów
niepełnosprawnych,
d) inne dyplomy i zaświadczenia.
III. Terminy postępowania rekrutacyjnego
Lp.

Rodzaj czynności

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

2

Uzupełnienie wniosku o kopie świadectwa ukończenia
ośmioletniej szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
podstawowej, którą kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii
musi znaleźć się: adnotacja „stwierdzam zgodność
z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły oraz imienna
pieczątka dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie.
Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata 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 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o
braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3

4
5

6

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 9 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
od 24 czerwca 2022 r.
do 12 lipca 2022 r. do
godz. 15.00

19 lipca 2022 r.

od 9 maja 2022 r.
do 20 lipca 2022 r.
od 19 lipca 2022 r.
do 22 lipca 2022 r. do
godz. 15.00

25 lipca 2022 r.
- do godz. 12.00
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IV. Zasady rekrutacji
Kandydat do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Benicach może otrzymać
w postępowaniu maksymalnie 200 punktów otrzymanych za:

1.

Przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) wyniki egzaminu ósmoklasisty
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki – 0,35 pkt za każdy punkt procentowy
uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresu:

a) języka polskiego

- maks. 35 punktów,

b) matematyki

- maks. 35 punktów,

c) języka obcego nowożytnego

- maks. 30 punktów.

2. Oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie
ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (maks. 72 punkty):
a) język polski

– maks. 18 punktów,

b) matematyka

– maks. 18 punktów,

c) biologia

– maks. 18 punktów,

d) język obcy

– maks. 18 punktów,

▪

stopień celujący

– 18 punktów,

▪

stopień bardzo dobry

– 17 punktów,

▪

stopień dobry

– 14 punktów,

▪

stopień dostateczny

– 8 punktów,

▪

dopuszczający

– 2 punkty.

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
4. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i jednocześnie umieszczone w: wykazie
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
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2022/2023 opublikowanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w dniu 28
lutego 2022 r. (maks. 18 punktów), w tym za:
a) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
➢ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się10 punktów,
➢ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 7 punktów,
➢ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów.
b) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
➢ tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
➢ tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
4 punkty,
➢ tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty.
c) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
➢ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,
➢ dwóch

lub

więcej

tytułów

laureata

konkursu

tematycznego

lub

tematycznego

lub

interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 punktów,
➢ dwóch

lub

więcej

tytułów

finalisty

konkursu

interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów,
➢ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
➢ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów,
➢ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 3 punkty.
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d) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 10 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów,
• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty,
• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
2 punkty.
e) Uzyskanie w zawodach sportowych o zasięgu:
➢ międzynarodowym –miejsca 1-8 – przyznaje się 4 punkty,
➢ krajowym –miejsca 1-6 – przyznaje się 3 punkty,
➢ wojewódzkim –miejsca 1-3 – przyznaje się 2 punkty,
➢ powiatowym –miejsca 1-3 – przyznaje się 1 punkt.
f) Uzyskanie nagrodzonego miejsca lub zwycięskiego tytułu, a także wyróżnienie przyznane
na podstawie regulaminu zawodów (z wyłączeniem wyróżnień, nagród itp. uzyskanych za
uczestnictwo w zawodach) w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy (innych niż
wymienione w podpunktach 1-4) o zasięgu:
➢ międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
➢ krajowym – przyznaje się 3 punkty,
➢ wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
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➢ powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

UWAGA:
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo
punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
5. Szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej (maks. 3 punkty) - niezależnie od ilości potwierdzonych
osiągnięć.
Aby kandydat mógł otrzymać punkty za osiągnięcie, musi ono zostać wpisane na świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, gdzie
powinny być m.in. odnotowane:
➢ uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne
podmioty działające na terenie szkół;
➢ osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu; Podejmowanie decyzji, które szczególne
osiągnięcia ucznia zostaną wpisane na świadectwie – z uwzględnieniem powyższych
przepisów – należy do dyrektora szkoły. Wyżej wymienione zawody powinny być
organizowane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły oraz dostępne dla
wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach.
V. Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów:
a) wielodzietności rodziny kandydata,
b) niepełnosprawności kandydata,
c) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
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d) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
f) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
VI. Szczególne uprawniania:
1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, Olimpiad:
Matematycznej Juniorów, Historycznej Juniorów, Informatycznej Juniorów, Języka
Angielskiego Juniorów oraz Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół
Podstawowych przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, a
także laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim (organizowanych
przez kuratora oświaty) i ponadwojewódzkim (organizowanych przez właściwych
kuratorów oświaty na podstawie zawartego porozumienia) są przyjmowani do szkoły
w pierwszej kolejności.
2. Aby móc skorzystać z powyższego uprawnienia kandydat legitymujący się jednym
z wymienionych sukcesów ma obowiązek złożenia jednego z poniższych
dokumentów:
➢ zaświadczenie komitetu głównego olimpiady przedmiotowej (tytuł laureata,
finalisty),
➢ zaświadczenie komitetu głównego olimpiady dla uczniów szkół podstawowych
(juniorów) przeprowadzanej na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
(tytuł laureata, finalisty),
➢ zaświadczenie komisji konkursowej konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty lub ponadwojewódzkim
organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na podstawie zawartego
porozumienia (tytuł laureata).
Dokument można złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły (pomiędzy 9 maja a 20
czerwca), albo wraz z kopią świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i kopią
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (pomiędzy 24 czerwca a
12 lipca). Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu).
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VII. Procedura odwoławcza:
a) Do 28 lipca 2022 r. rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do ZSP w Benicach.
b) Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 3 dni od
złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia; uzasadnienie wydaje się w
sekretariacie szkoły.
c) W ciągu 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
rodzic/prawny opiekun kandydata może złożyć do dyrektora ZSP w Benicach
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
d) W terminie 3 dni od otrzymania odwołania Dyrektor ZSP w Benicach rozpatruje
odwołanie.
VIII. Postępowanie uzupełniające
25 lipca – 12 sierpnia 2022r. - rekrutacja uzupełniająca
12 sierpnia 2022r. do godziny 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Benicach.

Dyrektor ZSP w Benicach
Marek Maślak

