
ZASADY REKRUTACJI 
do V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum 

w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza 
na rok szkolny 2019/2020 

 
 
 
 
 

Podstawa prawna 
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst ujednolicony na 25 marca   

2019 r.). 
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 
3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 
4. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 
do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I 
stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 
2017 r. poz. 586). 

5. Rozporządzenie MEN z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół i 
placówek.  

6. Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 1 marca 2019 r. zmieniające 
Zarządzenie MKO Nr 10 w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, 
szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 
2019/2020. 

7. Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych z przedmiotu lub przedmiotów 
objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym  w roku szkolnym 2019/2020 
oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej 
kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo Oświatowe oraz art. 20 d 
Ustawy o systemie oświaty z 11 maja 2018 r.  

8. Statut Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku.  

 
 
 

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów, uzyskanych przez 
kandydata. 
 
„Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębne postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębne dla 
absolwentów szkoły podstawowej. Postępowania mają takie same ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób 
przeliczania na punkty wyników gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na odrębny zakres tych egzaminów.” 
         / serwis rekrutacyjny MEN /  

 
 
 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ MAKSYMALNA LICZBA 
PUNKTÓW 

Punkty za świadectwo 100 pkt 

Ocena z języka polskiego ( za ocenę celującą ) 18 pkt 

Ocena z matematyki ( za ocenę celującą ) 18 pkt 

Ocena z I przedmiotu ( za ocenę celującą ) 18 pkt 

Ocena z II przedmiotu ( za ocenę celującą ) 18 pkt 

Szczególne osiągnięcia 18 pkt 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

Aktywność społeczna 3 pkt 

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt 

Wynik z języka polskiego 100%x0,35=35 pkt 

Wynik z matematyki 100%x0,35=35 pkt 

Wynik z języka obcego nowożytnego 100%x0,3=30 pkt 
 



 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM MAKSYMALNA 
LICZBA PUNKTÓW 

Punkty za świadectwo 100 pkt 

Ocena z języka polskiego ( za ocenę celującą ) 18 pkt 

Ocena z matematyki ( za ocenę celującą ) 18 pkt 

Ocena z I przedmiotu ( za ocenę celującą ) 18 pkt 

Ocena z II przedmiotu ( za ocenę celującą ) 18 pkt 

Szczególne osiągnięcia 18 pkt 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

Aktywność społeczna 3 pkt 

Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt 

Wynik z języka polskiego 100%x0,2=20 pkt 

Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100%x0,2=20 pkt 

Wynik z matematyki 100%x0,2=20 pkt 

Wynik z przedmiotów przyrodniczych 100%x0,2=20 pkt 

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100%x0,2=20 pkt 

Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Nie przelicza się 
 
 
 Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród wskazanych przez szkołę: 
18 pkt. – stopień celujący  
17 pkt. – stopień bardzo dobry  
14 pkt. – stopień dobry  
  8 pkt. – stopień dostateczny  
  2 pkt. – stopień dopuszczający  

 
Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół gimnazjalnych: 
 

I A3 I C3,  I E3 I G3 I T4 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane przez szkołę: 

  
Historia  

Język angielski 

 
Biologia 
Chemia  

 
Język angielski  

informatyka 

 
Geografia 
Biologia 

 
Chemia 
Fizyka 

 

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół podstawowych: 
 

I B4 I D4,  I F4 I H4 I T5 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka oraz dwa przedmioty wybrane przez szkołę: 

  
WOS 

Język angielski 

 
Biologia 
Chemia  

 
Język angielski  

informatyka 

 
Geografia 

Matematyka 

 
Chemia 
Fizyka 

 
Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 
gimnazjum lub świadectwa szkoły podstawowej: 
 

1. W przypadku przeliczania na punkty 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. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:  



 

a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

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:  
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, 
b. krajowym – przyznaje się 3 punkty,  
c. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  
d. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.  

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 
 

W przypadku przeliczania na punkty osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 
 
 
Za świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się  
7 punktów. 

 

Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do szkół w pierwszej kolejności. 



 

 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, 
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, 
chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:  

1) języka polskiego i matematyki 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; 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie 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  
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 
dzieli się przez 2; 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii 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  
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 
dzieli się przez 4; 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,  
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,  
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,  
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne: 2019/2020 – 2021/2022 do szkół 
ponadpodstawowych, w przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty, przelicza 
się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione 
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w następujący sposób: 

1) oceny z języka polskiego i matematyki wyrażone w stopniu: 

 celującym – przyznaje się po 35 punktów; 

 bardzo dobrym – po 30 punktów; 

 dobrym – po 25 pkt.; 

 dostatecznym – po 15 pkt.; 

 dopuszczającym – po 10 pkt. 
 

2) oceny z języka obcego nowożytnego wyrażone w stopniu: 

 celującym – przyznaje się 30 punktów; 

 bardzo dobrym – 25 punktów; 

 dobrym – 20 pkt.; 

 dostatecznym – 10 pkt.; 

 dopuszczającym – 5 pkt. 
 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej 
części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, oceny wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres 
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy 
zwolnienie przelicza się w sposób następujący: 



 

 
1) języka polskiego i matematyki 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; 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie 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  
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 
dzieli się przez 2; 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii 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  
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 
dzieli się przez 4; 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,  
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,  
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,  
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

 

W przypadku osób, zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego 
egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny, wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty 
oraz którego dotyczy egzamin, w następujący sposób: 

a) celujący – przyznaje się 35 pkt.; 
b) bardzo dobry – przyznaje się 30 pkt.; 
c) dobry – przyznaje się 25 pkt.; 
d) dostateczny – przyznaje się 15 pkt.; 
e) dopuszczający – przyznaje się 10 pkt. 

 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym:  

a. pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość 
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;  

b. w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (każde z nich ma 
jednakową wartość):  

 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. 
 

Kandydaci do Technikum otrzymują skierowanie na badania lekarskie od dyrektora szkoły i w terminie 
ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Harmonogramie rekrutacji na rok szkolny 
2019/2020, składają zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki  



 

w technikum w zawodzie: technik technologii chemicznej. 
 
Rekrutacja do Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza odbywa się poprzez 
platformę elektroniczną Urzędu Miasta Płocka. 
 


