
Regulamin rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 
2022/2023 

  

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie przeprowadza 
rekrutację młodzieży do klas I w oparciu o podstawę prawną: 

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457z późn. zm.),Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.), Rozporządzenia 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), 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 późn. zm), Zarządzenia 

Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów  przeprowadzenia  

postępowania  rekrutacyjnego i  postępowania  uzupełniającego,  w  tym  terminów składania  dokumentów  do  publicznych  

szkół podstawowych  dla  dorosłych,  klas  I  publicznych  szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 

25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół 

policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023 

  

1. Rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-

kwalifikacyjna powołana przez dyrektora osobnym zarządzeniem. 

Do jej  zadań  należy: 

 Sporządzenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano 

wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym; 

 Sporządzenie informacji o liczbie punków przyznanych poszczególnym 

kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub 

uzupełniającego 

 Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

 Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, 
 Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

  

2. Wymagane dokumenty: 

 wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły (tczew.edu.com.pl) 

 dwie fotografie, 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia potwierdzona przez dyrektora 

szkoły podstawowej, w późniejszym terminie oryginał), 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty (kopia potwierdzona przez 

dyrektora szkoły podstawowej, w późniejszym terminie oryginał), 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kształcenia w określonym zawodzie w przypadku ubiegania się 

o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, 

 skrócony odpis aktu urodzenia, 

 karta zdrowia (przy składaniu oryginału świadectwa), 
 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów 



  

3. Zasady przeliczania punktów przy rekrutacji 

 a) Sposób przeliczania wyników egzaminu ośmioklasisty 

- Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, matematyki mnoży się przez 

0,35. 

- Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 
0,3. 

b) Sposób przeliczania ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej: 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: 

- język polski 

- matematyka 

- język angielski 

- informatyka    

Maksymalnie można uzyskać 72 pkt wg skali: 

- celujący 18  pkt 

- bardzo dobry 17  pkt 

- dobry  14  pkt 

- dostateczny 8  pkt 

- dopuszczający 2  pkt 

  

c) Sposoby przeliczania na punkty dodatkowej aktywności lub osiągnięć 

kandydata: 

     Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć uczniów wymienionych na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty, 

 za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 

punktów, 

 za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się maksymalnie 

18 punktów, w szczególności: 

1. za 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. za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim: 

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 ramowych planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 3 punkty; 

3. za 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. za 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. za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż 

wymienione powyżej, 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. 

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

zawodów wiedzy, artystycznych, 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. 

  

4. Terminy składania dokumentów: 

   16 maja - 20 czerwca -  złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej 

   24 czerwca - 13 lipca - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 

świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje 

  do 13 lipca - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 

poświadczanych w oświadczeniach 

  21 lipca - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające 

imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz 

informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także 

najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 

  22 lipca - 28 lipca - potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o 

ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

 29 lipca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych 

 29 lipca  - poinformowanie przez dyrektora szkoły pomorskiego kuratora oświaty 

o liczbie wolnych miejsc w szkole 
 2 sierpnia - 23 sierpnia - rekrutacja uzupełniająca 

  

 


