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REKRUTACJA 2022 

OGÓLNE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH  
1. Do klasy pierwszej przyjmowani są uczniowie, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej. 
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek określony w pkt. 1, niż liczba 

wolnych miejsc w szkole, na I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 
następujące kryteria: 
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty, 
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i 

matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły 
jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) 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, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,                     
w szczególności w formie wolontariatu. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego, na 
II 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. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na III etapie 
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria: 
1) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie), 
2) niepełnosprawność kandydata  (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub                    

o stopniu niepełnosprawności), 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub                    

o stopniu niepełnosprawności), 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub                    

o stopniu niepełnosprawności), 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oświadczenie oraz wyrok sądu orzekający 

rozwód lub separację/akt zgonu – do wglądu), 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający – do wglądu). 

 

                

 
 
 
 

KLASA I A  I B  I C I D 

Punktowane 
przedmioty             

 na świadectwie                 
ukończenia szkoły 

podstawowej 

język polski język polski język polski język polski 

matematyka matematyka matematyka matematyka 

język angielski język angielski język angielski  język angielski  

fizyka lub 
geografia 

biologia lub 
chemia 

historia lub wiedza                  
o społeczeństwie 

historia lub wiedza                  
o społeczeństwie 
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KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO  

1. Językiem obcym, który jest językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym jest język angielski.  
2. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu 

kompetencji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez szkołę. 
3. Konieczne jest złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego od 16 maja 2022 r. do 

30 maja 2022 r. do godziny 15.00. 
4. Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego odbędzie się w szkole 8 czerwca 2022 r.            

o godzinie 14.30. 
5. Kandydat powinien zgłosić się w szkole co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu oraz 

okazać legitymację szkolną. 
6. Sprawdzian kompetencji językowych ma formę pisemną i zawiera zadania otwarte i zamknięte.  
7. Sprawdzian kompetencji językowych jest punktowany zgodnie z kluczem odpowiedzi. 
8. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. 
9. Pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych wynosi minimum 50% możliwych do 

uzyskania punktów za rozwiązanie zadań. 
10. Czas trwania sprawdzianu kompetencji językowych wynosi 60 minut. 
11. Zagadnienia do sprawdzianu kompetencji językowych oparte na podstawie programowej dla szkoły 

podstawowej są dostępne w zakładce Rekrutacja. 
12. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji 

językowych nastąpi 10 czerwca 2022 r. 
13. Wynik sprawdzianu nie jest doliczany do sumy punktów uzyskanych w rekrutacji elektronicznej. 
14. Kandydaci, którzy z przyczyn usprawiedliwionych nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu w 

I terminie, muszą ten fakt zgłosić telefoniczne najpóźniej  8 czerwca i wtedy mogą przystąpić do 
sprawdzianu 21 czerwca o 14.30, którego wynik będzie ogłoszony 22 czerwca. 

 
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO   
DLA KANDYDATÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

1. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów 
niepełnosprawnych. 

2.  Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są na wniosek rodzica/prawnego opiekuna na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno 
– pedagogiczną, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rekrutacyjnej do oddziału integracyjnego. 

3. Procedura przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do klasy integracyjnej polega na: 
1) zapoznaniu się z treścią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
2) przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przez członków komisji rekrutacyjnej- pedagoga 

i psychologa z kandydatem do oddziału integracyjnego oraz jego rodzicami/opiekunami 
prawnymi w terminie od 11 kwietnia 2022 r. do 13 czerwca 2022 r. 

3) potwierdzeniu zakwalifikowania kandydata do oddziału integracyjnego do dnia                                             
15 czerwca 2022 r. przez komisję rekrutacyjną 

4) potwierdzeniu przez rodzica kandydata woli uczęszczania do szkoły – przedłożenie oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty oraz oryginału aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                          
do dnia 28 lipca 2022 r.  


