
 

Regulamin rekrutacji: 

III Liceum Ogólnokształcącego  

Technikum Nr 2  

Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 

w 

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie 

na rok szkolny 2022-2023 

 

 

 

§ 1 

 PODSTAWA PRAWNA  

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zm.); 

 2) rozporządzenie 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 ze zm.);  

3) rozporządzenie 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 COVID19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493, 

ze zm.)  

4) Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie 

ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, 

branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023.  

5) Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas 

pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2022/2023. 



 

§ 2 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE  

 

1. Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego. 

2. Klasy będą się różnić przedmiotami prowadzonymi w zakresie rozszerzonym. Pierwszym 

językiem obcym będzie język angielski nauczany w grupach o zbliżonym poziomie 

kompetencji językowych. Drugim językiem obcym będzie język niemiecki prowadzony               

w grupach, uwzględniających stopień zaawansowania znajomości języka. Będzie możliwość 

nauki drugiego języka obcego od podstaw. Podział na grupy nastąpi na początku roku 

szkolnego. 

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają: 

✓ Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do 

szkoły w pierwszej kolejności.  

✓ W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria:  

a. wyniki egzaminu ósmoklasisty;  

b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego  

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 

danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;  

c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  

d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

e. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem  

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 

na terenie szkoły,  

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

w szczególności w formie wolontariatu;  

g. 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.  

h. 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 

następujące 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.  

 

Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym  

dla absolwentów szkoły podstawowej: 

1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.  

Za wynik egzaminu ósmoklasisty przyznaje się maksymalnie 100 punktów: 

 

(wynik z języka polskiego) x 0,35 maksymalnie100% x 0,35 = 35 pkt 

(wynik z matematyki) x 0,35 maksymalnie 100% x 0,35 = 35 pkt 

(wynik z języka obcego nowożytnego na  

maksymalnie 100% x 0,3 = 30 pkt poziomie podstawowym) x 0,3 

 

2. Przeliczanie na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wskazanych przez szkołę obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, za oceny wyrażone w stopniu: 

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. 

 

Oddziały 
Przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

które są punktowane w oddziałach 

Technikum elektryczne matematyka, język polski, fizyka, język angielski (TE) 

Technikum energetyczne matematyka, język polski, fizyka, język angielski (TEN) 

Technikum logistyczne matematyka, język polski, geografia, język angielski (TL) 

Technikum spedycyjne matematyka, język polski, geografia, język angielski (TS) 

Technikum reklamy matematyka, język polski, informatyka, język angielski (TH) 

Technikum informatyczne matematyka, język polski, informatyka, język angielski (TL) 

Technikum pojazdów 

samochodowych 
matematyka, język polski, fizyka, język angielski (TPS) 

Liceum Ogólnokształcące 

Oddział Przygotowania 

Wojskowego 

matematyka, język polski, wiedza o społeczeństwie (LO OPW) 

Liceum Ogólnokształcące 

menedżersko-ekonomiczne 

matematyka, język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie 

(LO me) 

Branżowa Szkoła I Stopnia matematyka, język polski, język angielski, informatyka (WZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 3 

Szczegółowy harmonogram  

postępowania rekrutacyjnego 

 

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz.15.00  -  składanie wniosków                          

o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 -  uzupełnienie wniosku                         

o przyjęcie do szkoły o: 

1) oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły 

podstawowej, którą kandydat ukończył) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

2) oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły 

podstawowej, którą kandydat ukończył) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,                       

z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje  

do 19 lipca 2022 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

i innych złożonych dokumentów 

20 lipca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych             

i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia 

od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00  - kandydaci umieszczeni na listach 

kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia                           

o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku) 

28 lipca 2022 r. do godz. 14.00 - komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości 

listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

 



Terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA 

WOJSKOWEGO 

16 maja 2022 r. - 30 maja 2022 r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku (podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – 

ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO; 

9 czerwca 2022 r. - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej; 

15 czerwca 2022 r. - podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej; 

24 czerwca 2022 r. - 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty; 

30 czerwca - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej - II termin dla kandydatów, którzy       

z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić prób sprawności w pierwszym terminie, 

20 lipca 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;  

21 lipca 2022 r. - 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego; 

28 lipca 2022 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Szczegółowy harmonogram 

postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego 

 

Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Do wniosku o przyjęcie dołączyć należy 

dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

od 1 sierpnia do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 -  składanie wniosków o przyjęcie do 

szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

do 11 sierpnia 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły i innych złożonych dokumentów  

12 sierpnia 2022 r. - komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do 

szkoły w postępowaniu uzupełniającym  

od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 - kandydaci umieszczeni na 

listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki              

w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 19 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00 

komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych                    

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 



Uwagi ogólne dotyczące rekrutacji 

 

Przyjmowanie uczniów do szkoły jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego 

systemu rekrutacji powiatu wyszkowskiego. Kandydaci będą mogli złożyć wnioski  

o przyjęcie do klasy pierwszej po zalogowaniu się na stronie: 

https://wyszkow.edu.com.pl. Kandydat składając wniosek określa swoje preferencje 

przyjęcia do danego oddziału. 

Po złożeniu wnioski w systemie należy go wydrukować, podpisać (również rodzice)                       

i dostarczyć do szkoły do sekretariatu. Dopiero wtedy wniosek zostanie rozpatrzony. 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek  

o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a 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 póżn.zm.) 

mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szkoła może również 

wystawić bezpieczną urnę przeznaczoną na pozostawienie dokumentów.   

 

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły wywieszane są  

w widocznym miejscu na tablicach ogłoszeń rekrutacyjnych w holu wejściowym budynku 

szkoły. Dzień podania do publicznej wiadomości list jest określany w formie adnotacji 

umieszczonej na tych listach, opatrzonych podpisem dyrektora szkoły  

i przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

 

W terminie do 2 sierpnia 2022 r. (w rekrutacji uzupełniającej do 23 sierpnia 2022r.) rodzic 

kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  

z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. 

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. 

https://wyszkow.edu.com.pl/


 

 


