
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ 
 

W ZESPLE SZKÓŁ IM. ADAMA NARUSZEWICZA 
 

W JANOWIE PODLASKIM 
 

w roku szkolnym 2021/2022 
 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim są 
zgodne z: 
 

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. 
zm.), 

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie  
w sprawie szczególnych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1394), 

 Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol, 
 

Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza, jako szkoła prowadzona przez powiat bialski bierze udział  
w scentralizowanej rekrutacji na mocy porozumienia między dyrektorami szkół 
ponadpodstawowych zgodnie z ogólnymi zasadami rekrutacji do publicznych szkół województwa 
lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 opracowanymi przez Kuratora Oświaty w Lublinie. 
 

KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
 

typ szkoły nazwa klasy przedmioty rozszerzone 
 do wyboru 

przedmioty 
rozszerzone 

obowiązkowe 

przedmioty 
dodatkowe 

liceum A straż graniczna Język obcy:  
j. angielski  
lub j. rosyjski, 
Jeden z następujących:  
j. polski, historia, wiedza o 
społeczeostwie, geografia. 

------------------- straż graniczna, 
samoobrona 

B policja Język obcy:  
j. angielski  
lub j. rosyjski, 
Jeden z następujących:  
j. polski, historia, wiedza o 
społeczeostwie, geografia. 

------------------- policja, 
samoobrona 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol


C służba celno-skarbowa Język obcy:  
j. angielski  
lub j. rosyjski, 
Jeden z następujących:  
j. polski, historia, wiedza o 
społeczeostwie, geografia. 

------------------- służba 
celno-skarbowa, 
samoobrona 

D służba więzienna Język obcy:  
j. angielski  
lub j. rosyjski, 
Jeden z następujących:  
j. polski, historia, wiedza o 
społeczeostwie, geografia. 

------------------- służba więzienna, 
samoobrona 

E ogólna Język obcy:  
j. angielski  
lub j. rosyjski, 
Jeden z następujących:  
j. polski, historia, wiedza o 
społeczeostwie, geografia. 

------------------- ------------------------ 

technikum A technik hotelarstwa j. angielski  
lub j. rosyjski 

geografia ------------------------ 

B technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki 

j. angielski  
lub j. rosyjski 

geografia ------------------------ 

C technik hodowca koni j. angielski  
lub j. rosyjski 

biologia ------------------------ 

 
 

1. Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych  
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy 
pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej (szczegółowe regulacje zawarte są w art. 32 ustawy 
– Prawo oświatowe). 
2. Kandydat do klasy pierwszej Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim może 
uzyskad maksimum 200 punktów: 
 
1) 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty – wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla 
zadao z zakresu: 
 
z języka polskiego – mnożony przez 0,35 pkt. 
z matematyki – mnożony przez 0,35 pkt. 
z języka obcego nowożytnego – mnożony przez 0,3 pkt. 
 
2) Punkty za oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej - języka 
polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów – w zależności od wyboru klasy (liceum) lub 
rozszerzenia przedmiotowego w danej klasie (technikum). 
 
 
 
 



 

typ szkoły nazwa klasy przedmioty punktowane w rekrutacji 

liceum A straż graniczna język polski, matematyka, j. obcy-najwyższa ocena, 
wiedza o społeczeostwie 

B policyjna język polski, matematyka, j. obcy-najwyższa ocena, 
geografia 

C służba celno-skarbowa język polski, matematyka, j. obcy-najwyższa ocena, 
wiedza o społeczeostwie 

D służba więzienna język polski, matematyka, j. obcy-najwyższa ocena, 
wiedza o społeczeostwie 

E ogólna język polski, matematyka, j. obcy-najwyższa ocena, 
historia 

technikum A technik hotelarstwa język polski, matematyka, j. obcy-najwyższa ocena, 
geografia 

B technik mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki 

język polski, matematyka, j. obcy-najwyższa ocena, 
geografia 

C technik hodowca koni język polski, matematyka, j. obcy-najwyższa ocena, 
biologia 

 

W przypadku kandydata zwolnionego z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, liczbę 
punktów uzyskanych z przedmiotów punktowanych ze świadectwa ukooczenia szkoły podstawowej 
oraz liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia, do celów rekrutacyjnych przelicza się zgodnie z 
rozporządzeniem. 
 
3. O kolejności przyjęd kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych decyduje liczba 
uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W razie równej liczby tych punktów ostateczne 
ustalenie listy kandydatów przyjętych do szkoły należy do szkolnej komisji rekrutacyjnej.  
W przypadku, gdy kryteria punktowe są niewystarczające, by dokonad wyboru określonej liczby 
kandydatów (wielu kandydatów z tą samą liczbą punktów), zostaną zastosowane dodatkowe 
kryteria (w uporządkowaniu hierarchicznym): 
 
1) punktacja za oceny z przedmiotów na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej - języka 
polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów – w zależności od wyboru klasy (liceum) lub 
rozszerzenia przedmiotowego w danej klasie (technikum); 
 
2) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;  
 
3) kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie 
oświaty: wielodzietnośd rodziny kandydata, niepełnosprawnośd kandydata, niepełnosprawnośd 
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata, niepełnosprawnośd 
rodzeostwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą 
zastępczą; 
 
4) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania; 
 
5) kandydaci, którzy uzyskali najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty; 



6) kandydaci z najwyższą średnią punktową z przedmiotów obowiązkowych; 
 
7) kolejnośd wynikająca z ręcznego porządkowania list chętnych. 
 
4. Szkolna komisja rekrutacyjna nie wyznaczyła progu punktowego decydującego o przyjęciu do 
danej klasy. 
 
5. W przypadku wolnych miejsc zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca. 


