
Kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie 

w roku szkolnym 2020/2021 dla absolwentów szkoły podstawowej 

 

I. Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.), 

2.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 

szkolne 2019/2020 – 2021/2022 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego , pięcioletniego 

technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 

szkoły podstawowej,  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. poz. 1737), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. 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 póź. zm) 

 

II. Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

Lp. 

 

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Łącznie 

1. Liczbowo określona ocena z języka polskiego max 18 pkt. 
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2. Liczbowo określona ocena z języka obcego max 18 pkt. 

3. Liczbowo określona ocena z matematyki max 18 pkt. 

4. Liczbowo określona ocena z danego przedmiotu w wybranym Technikum , Liceum 

Ogólnokształcącym i Branżowej Szkole I Stopnia 

a Technikum   - 5 lat 

 

Technik geodeta                                                                         - geografia 

Technik inżynierii sanitarnej                                                     - geografia 

Technik usług fryzjerskich                                                        - biologia 

Technik mechanik                                                                     - geografia 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej             - geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B Liceum Ogólnokształcące – 4 lata 

 

Klasa humanistyczna                                                                  - historia 

                                                                                                      lub WOS 



C  Branżowa Szkoła I stopnia – 3 lata 

 

Mechanik pojazdów samochodowych                                       - geografia 

Elektromechanik pojazdów samochodowych                            - geografia 

Operator obrabiarek skrawających                                             - geografia 

Monter sieci i instalacji sanitarnych                                           - geografia                           

Fryzjer                                                                                        - geografia 

Sprzedawca                                                                                 - geografia 

Cukiernik                                                                                    - geografia 

Fotograf                                                                                      - geografia 

Elektryk                                                                                      - geografia                                            

Stolarz                                                                                         - geografia 

Kucharz                                                                                       - geografia 

Wielozawodowa                                                                         - geografia                                         

 

max 18 pkt. 

5. Świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt. 

6. Osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których 

mowa w §6 ust.1  Rozporządzenia MEN z dnia 21.08.2019 r. poz. 1737 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 

 

max 18 pkt.  

7. Aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, 

zwłaszcza w formie wolontariatu 

3 pkt. 

8. Egzamin ósmoklasisty: 

a) wynik z języka polskiego ( max 100% x 0,35 ) 

b) wynik z matematyki ( max 100% x 0,35 ) 

c) wynik z języka obcego nowożytnego ( max 100% x 0,3 ) 

 

 

max 35 pkt. 

max 35 pkt. 

max 30 pkt. 
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA 

PRZEZ KANDYDATA 

200 

 

 

 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej ustala się następujący sposób przeliczania 

wyników egzaminu ósmoklasisty na punkty: 

 

• Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 lub 0,3. 

Informacje do pkt. od 1 do 4. 

 

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

 

• Celującym              - przyznaje się po 18 punktów 

• Bardzo dobrym     - przyznaje się po 17 punktów 

• Dobrym                  - przyznaje się po 14 punktów 

• Dostatecznym       - przyznaje się po     8 punktów 

• Dopuszczającym   - przyznaje się po     2 punkty. 

 



 

III. Wymagane dokumenty od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły: 
 

 - wydrukowane podanie wypełnione wcześniej na stronie internetowej, 

 - 2 zdjęcia legitymacyjne, 

 

 

1. Wymagania dodatkowe: 

 

TECHNIKUM NR 4 

 

- zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu 

 

BRANŻOWA SZKOŁA  I STOPNIA NR 4 

 

- zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu; 

- zaświadczenie z zakładu pracy, że kandydat będzie przyjęty na praktyczną naukę zawodu 

 

 

Do dnia 31 sierpnia 2020 roku należy złożyć: 

 

1. ksero podpisanej umowy o praktyczną naukę zawodu; 

2. ksero dyplomu mistrza; 

3. ksero dyplomu ukończenia kursu pedagogicznego mistrza. 

 

   IV.  Terminy postępowania rekrutacyjnego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

• Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty od  15 czerwca do 10  lipca 2020 r. 

do godz.15.00. 

• Kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  o świadectwo 

ukończenia szkoły od dnia  26 czerwca 2020 r. do dnia 10 lipca  2020 r. 

 do godz.15.00. 

• Kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 

zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje od dnia 31 lipca 

2020r. do dnia 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00. 

• Dnia 12 sierpnia 2020 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły. 



• Od dnia 15 czerwca  2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020 r. będą wydawane przez szkołę 

skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych. 

• Od dnia 13 sierpnia 2020 r. do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz.15.00 należy 

dostarczyć zaświadczenie zdrowotne o braku przeciwwskazań do nauki wybranego 

zawodu oraz  potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego.  

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub 

orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora 

szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020r.do godz. 15:00, wskazując na przyczynę 

niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub 

elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której 

uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020r. 

 

• Dnia 19 sierpnia 2020  r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

 


