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Zarządzenie nr 10/2022  

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu 
 z dnia 28 lutego 2022 r.  

 
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do szkoły ponadpodstawowej  

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, 

szkół, placówek i centrów. (Dz. U. z 2019 r. poz 1737); zarządzenia nr 6 Warmińsko – 

Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r., ogłasza się:  

TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE SKŁADANIA 
DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023  

zarządza się co następuje: 

 § 1 

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Zespołu Szkół i Placówek Sportowych w 

Elblągu - IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu na rok 

szkolny 2022/2023 dla absolwentów szkół podstawowych:  

Lp. Rodzaj czynności Termin w 
postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 
postępowaniu 

uzupełniającym 
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym - klasy integracyjne 

od 16 maja 2022 r. 

(poniedziałek)  

do 21 czerwca  

2022 r. (wtorek)  

do godz. 15.00 

od 26 lipca 2022 r. 

(wtorek)  

do 5 sierpnia 2022r. 

(piątek)  

do godz. 15.00 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

publicznej szkoły ponadpodstawowej 

sportowej - klasy sportowe 

od 16 maja 2022 r. 

(poniedziałek)  

do 31 maja 2022 r. 

(wtorek)  

do godz. 15.00 

od 26 lipca 2022 r. 

(wtorek)  

do 5 sierpnia 2022r. 

(piątek)  

do godz. 15.00 

3. Przeprowadzenie prób sprawności 

fizycznej 
I TERMIN 

 od 1 czerwca 2022r. 

do 13 czerwca 

2022r.  

II TERMIN 
do 17 czerwca 

2022r. 

od 1 sierpnia 2022r. 

do 3 sierpnia 2022r. 

4. Podanie do wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki prób 

sprawności fizycznej 

I TERMIN  
do 15 czerwca 

2022r. II TERMIN  
do 20 czerwca 202 r.  

do 4 sierpnia 2022r. 
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5. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o 

świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej oraz o zaświadczenie o 
wyniku egzaminu ósmoklasisty 

od 24 czerwca 2022r. 

(piątek)  

do 13 lipca 2022 r. 

(środa)  

do godz. 12.00 

od 26 lipca 2022 r. 

(wtorek)  

do 5 sierpnia 2022r. 

(piątek)  

do godz. 15.00 

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków poświadczanych 

w oświadczeniach, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności związanych z 

ustaleniem tych okoliczności 

do 13 lipca 2022 r. 

(środa) 

do10 sierpnia 2022r. 

 (środa) 

7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym okoliczności 

zweryfikowanych przez prezydenta 

okoliczności wskazanych w 

oświadczeniach 

do 19 lipca 2022 r. 

(wtorek) 

do 16 sierpnia 2022r. 

(wtorek) 

8. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

20 lipca 2022 r. 
(środa) 

16 sierpnia 2021 r. 
(wtorek) 

9. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia:  

• oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego (o ile nie 

zostały one złożone w 

uzupełnieniu wniosku o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej  

• zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do 

uczęszczania do klasy sportowej 

od 24 czerwca 2022r. 

(piątek)  

do 22 lipca 2022 r. 

(piątek)  

do godz. 15.00 

od 26 lipca 2022 r. 

(wtorek)  

do 18 sierpnia 2022r. 

(czwartek)  

do godz. 15.00 

10. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

25 lipca 2022 r. 
(poniedziałek)  
do godz. 14.00 

19 sierpnia 2022 r. 
(piątek)  

do godz. 14.00 

11. Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej kuratora oświaty o 

liczbie wolnych miejsc w szkole 

26 lipca 2022 r. 

(wtorek)  

do godz. 12.00 

22 sierpnia 2022 r. 

(poniedziałek)  

do godz. 12.00 
12. Opublikowanie przez Warmińsko – 

Mazurskiego Kuratora Oświaty 

informacji o liczbie wolnych miejsc w 

do 27 lipca 2022 r. do 22 sierpnia 2022r. 
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szkołach ponadpodstawowych 

13. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

do 28 lipca 2022 r. do 24 sierpnia 2022r. 

14. Sporządzenie przez komisję 

rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

15. Wniesienie do dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

16. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 

dyrektora szkoły 

 

 

§ 2  

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, 

rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 

13 lipca 2022 r. do godz. 12.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 5 sierpnia 2022 r. w 

postępowaniu uzupełniającym, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację 

składa w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się 

dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 24 września 2022 r.  

 

§ 3 

 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek do 

szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych 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.) 

mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

 

§ 4 

Przepisy § 11a w/w rozporządzenia w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie 

czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają w okresie ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami 

postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości 

także na stronach internetowych tych jednostek.  
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§ 5 

Ustala się kryteria przyjmowania absolwentów szkół podstawowych do Zespołu Szkół i 

Placówek Sportowych w Elblągu - IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Elblągu oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 

2022/2023:  

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w 

art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy 

– Prawo oświatowe:  

1) wynik przedstawiony w procentach z:  

a) języka polskiego,  

b) matematyki  

– mnoży się przez 0,35;  

2) wynik przedstawiony w procentach z:  

a) języka obcego nowożytnego  

– mnoży się przez 0,3.  

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, bierze się pod uwagę: język polski, 

matematykę, biologię i język obcy kontynuowany po szkole podstawowej i przyznaje się 

za oceny następującą liczbę punktów:  

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;  

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;  

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;  

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

4. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się za:  

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 7 punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 5 punktów;  

2) 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 i art. 32a ust. 4 

ustawy o systemie oświaty:  

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
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b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 

4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 

3 punkty;  

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 

10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 5 punktów,  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 3 punkty;  

4) 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 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 

3 punkty,  

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 

2 punkty;  

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1) 

– 4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  
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b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,  

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.  

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1) – 5), 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. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

przyznaje się 3 punkty.  

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na 

punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz biologii, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:  

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;  

2) języka obcego nowożytnego i biologii, oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44 z ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 6, oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego 

przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.  

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w 

sposób określony w ust. 6 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z 

jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44 zu ust. 3 

pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane 

są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena 

z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 

3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.  
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§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.  

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 

2022/2023. 


