
 
 
 
 
 

ZASADY REKRUTACJI 
do V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum 
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Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza 
al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock 

 
Sekretariat uczniów – tel. 24 365 86 37 

e-mail: zsce@zsce.pl 



 
 
Podstawa prawna 

− Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21.08.2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, 

− § 11a oraz § 11baa 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 COVID19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 
 

1. Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku ogłasza w roku szkolnym 

2021/2022 nabór do 7 klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego i 2 klas Technikum w zawodzie 

technik technologii chemicznej. 
 

2. Rekrutacja do Szkoły odbywa się na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez 

kandydata. 
 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów rekrutacyjnych, 

w tym: 

− 72 punkty za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

− 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

− 28 punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI 
 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego liceum / pięcioletniego technikum może ubiegać się 

absolwent szkoły podstawowej. 
 

2. Proces rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 
 

3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje lokata uzyskana przez niego w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego. 
 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 kandydat może uzyskać łącznie 

200 punktów, w tym za: 

− wynik egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów, 

− wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka  polskiego 

i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły 

– maksymalnie 72 punkty, 

− świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów, 

− szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

– maksymalnie 21 punktów. 
 

5. Sposób przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty. 

Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35; 

z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,30. 

UWAGA! W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

przelicza się na punkty oceny z zajęć edukacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. 
 

6. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z zajęć edukacyjnych brane 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego 

Łukasiewicza w Płocku. 

Do każdej klasy V Liceum Ogólnokształcącego i Technikum – język polski i matematyka oraz dwa 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne zależne od wybranego oddziału, do którego ubiega się kandydat. 
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7. Sposób przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych w punkcie 5. 
 

Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

Liczba 

punktów 
18 17 14 8 2 

 

8. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej. 

1) za 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

− tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 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:  

− 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 interdyscyplinarnego 

– przyznaje się 7 punktów,  

− dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 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;  

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:  

− 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 wysokiego miejsca w zawodach wiedzy (innych niż wymienione w lit. a – d), 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

− międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

− krajowym – przyznaje się 3 punkty,  

− wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

− 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 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. 

2) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 
 

9. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

ustawy, przyjmowani są niezależnie od kryteriów określonych w punktach powyżej. 
 

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo 

mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia 

ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
 

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 

na trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (z wagą – 1 punkt): 

− 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. 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZNE Z PROCEDURĄ REKRUTACJI 
 

1. W przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych – dodatkowymi kryteriami 

różnicującymi kandydatów, są:  

− średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

− łączna liczba punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie ósmoklasisty.  

2. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła posiada wolne miejsca, przystępuje 

do przeprowadzenia postępowania uzupełniającego.  

3. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji, zgodnie 

z terminami podanymi przez Ministra Edukacji i Nauki, na takich samach zasadach jak rekrutacja 

zasadnicza. 

 

 

 

 

 

 

 



ZASADY KWALIFIKOWANIA DO SZKOŁY 
 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza 

w Płocku składa wniosek o przyjęcie do szkoły.  

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie 

do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

rekrutacja@zsce.pl. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

2) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

3) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 

lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

4) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadpodstawowej, 

5) następujące dokumenty (jeśli dotyczy sytuacji danego kandydata): 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację oraz oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu dziecka,  

d) dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583). 
 

 

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY 
 

1. Osoby umieszczone na liście kandydatów zakwalifikowanych do szkoły są zobowiązane przedłożyć 

następujące dokumenty:  

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  

b) oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,  

c) 2 fotografie oraz zdjęcie w formie elektronicznej na płycie CD,  

d) kwestionariusz osobowy ucznia. 

Dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane. 

2. W terminie 3 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły rodzice kandydata mogą wystąpić 

z wnioskiem do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.  

 

 
▪ Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 

w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022. 

▪ Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku informuje, że rekrutacja odbywa się 

do oddziałów klasowych i może zaistnieć sytuacja o braku możliwości przeniesienia z oddziału do oddziału o zupełnie innym 

profilu. 

 

 

 

 

 
 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 

dostępne są na stronie internetowej szkoły pod adresem: 

www.zsce.pl 


