REGULAMIN REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW – ABSOLWENTÓW
8 LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego
ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach
w roku szkolnym 2022/2023
PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
4. Zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/23 do
klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas
I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,
w województwie łódzkim.

§1
1. Dyrektor
szkoły
powołuje
Szkolną
Komisję
Rekrutacyjną,
wyznacza
jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1) opracowanie szkolnego regulaminu rekrutacji,
2) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,
3) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
4) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,
5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
Szkolny regulamin rekrutacji określa:
1) wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2) sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu ósmoklasisty,
3) procedury odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego o których mowa w § 6.

§2
1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest:
- ukończenie szkoły podstawowej,
- posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim,
- pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do szkoły,
- pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:
1) egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki
oraz języka obcego, geografii lub WOS-u, wyniki próby sprawności fizycznej (maksymalna
liczba punktów 88),
osiągnięcia ucznia:
- ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w procentach z:
1) języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35
2) języka obcego nowożytnego na - mnoży się przez 0,3
4. Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przelicza
się na punkty następująco:
- celujący
- 18 punktów
- bardzo dobry - 17 punktów
- dobry
- 14 punktów
- dostateczny
- 8 punktów
- dopuszczający - 2 punktów
5. U osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na
punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz jednego
przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów o których mowa w art. 44zu ust.
3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego, matematyki oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 35
punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów, dobrym - przyznaje się po 25
punktów, dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 10
punkty;
2) języka nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów o których mowa
w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu: celującym przyznaje się po 30 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów, dobrym przyznaje się po 20 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów, dopuszczającym przyznaje się po 5 punktów;
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego
egzaminem ósmoklasisty przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 5 niniejszego
regulaminu, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego
przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy
zwolnienie.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
z języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów
o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty wymienione na
świadectwie szkoły podstawowej, z których przeprowadzony jest egzamin ósmoklasisty,

przelicza się na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa
ocena z jednego przedmiotu do wyboru.
8. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 2 pkt. 2 litera c można otrzymać:
1) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów
2) za udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów;
3) za udział 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;
9. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w:
1) zawodach sportowych lub artystycznych kandydaci otrzymują:
a) na szczeblu międzynarodowym - 4 punkty
b) na szczeblu krajowym - 3 punkty
c) na szczeblu wojewódzkim - 2 punkty
d) na szczeblu powiatowym - 1 punkt
2) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.
10. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, na
tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 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.
11. Przedmioty punktowane uwzględnione w procesie rekrutacji oraz przedmioty rozszerzone do
liceum ogólnokształcącego klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego stanowią
załącznik nr 1, wymagania dotyczące prób sprawności fizycznej stanowią załącznik nr 2.
§3
1.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w
tym terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Oddziału Przygotowania Wojskowego
w
Zespole
Szkół
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
im.
W. Witosa w Bujnach.

Rodzaj czynności
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół
ponadpodstawowych wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica
/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez
profil zaufany albo podpis kwalifikowany)
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

od 20 kwietnia 2022 do
17 maja 2022r.
do godz. 12:00

od 25 lipca 2022
godz.12.00 do dnia
28 lipca 2022r.
do godz. 12.00

Do 10 maja 2022r.

-

Do 31 maja 2022r.

Do 4 sierpnia 2022r.

Od 1 czerwca do 14
czerwca 2022r.
(drugi termin do 7
lipca 2022r.)

Od 1 sierpnia do 3
sierpnia 2022r.

5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki z próby sprawności fizycznej
(naniesienie
wyników
do
systemu
naboru
elektronicznego do 22 czerwca 2022r.)

15 czerwca 2022

4 sierpnia 2022 do
godz. 12.00

6.Możliwość dokonania zmian na liście preferencji
oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w
postępowaniu rekrutacyjnym

Od 4 lipca do 11 lipca
2022r. do godz.15.00

-

7.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia

Od 8 lipca do 12 lipca
2022r. godz. 15.00

Od 25 lipca godz.
12.00 do 28 lipca

2.Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora
szkoły terminu przeprowadzenia próby sprawności
fizycznej

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
oraz okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w
tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem
tych okoliczności wraz poświadczeniem przez wójta,
burmistrza lub prezydenta w postępowaniu
rekrutacyjnym,
nadanie
wnioskom
statusu
zweryfikowany

4.Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej

naboru
za
pomocą
środków
komunikacji
elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole
pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty

2022r. do godz. 12.00

8.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji
ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o Do 15 lipca 2022r.
wynikach egzaminu ósmoklasisty

Do 4 sierpnia 2022r.

9.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
19 lipca 2022r. do godz.
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
12.00
kandydatów niezakwalifikowanych

5 sierpnia 2022r. do
godz. 12.00

10.Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,
Od 20 kwietnia do 20
Od 25 lipca do
który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie
lipca 2022r.
9 sierpnia 2022r.
w jednej szkole, w przypadku złożenia przez
kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły w
postępowaniu rekrutacyjnym
11.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w
postaci
przedłożenia
oryginału
świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały
one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w
Od 5 sierpnia
Od 19 lipca godz. 12.00
przypadku
szkoły
prowadzącej
kształcenie
godz.12.00
do 22 lipca 2022r. do
zawodowe
także
zaświadczenia
lekarskiego
do 10 sierpnia 2022r.
godz. 12:00
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań
do godz. 12:00
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania
pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem
12.W przypadku braku możliwości przedłożenia
Do 22 lipca 2022r.
Do 10 sierpnia 2022r.
godz. 12.00
godz. 12.00
odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic
kandydata/prawny opiekun lub kandydat pełnoletni
informuje o tym dyrektora szkoły wskazując
przyczynę niedotrzymania terminu. Informację należy
złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.
W takim przypadku wymagane zaświadczenie lub
orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której
uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września
2022 r.

13.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
25 lipca 2022r. do godz.
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy
12.00
kandydatów nieprzyjętych.
14.Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora
szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu Do 25 lipca 2022r. do
prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole
godz. 13.00

11 sierpnia 2022r. do
godz. 12.00
Do 11 sierpnia 2022r.
do godz. 13.00

2. Kandydat do klasy pierwszej dokonuje rejestracji elektronicznej na stronie
https://lodzkie.edu.com.pl wypełniając wniosek, który zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru
PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych, kolejno wskazanie wybranych oddziałów w obrębie danej szkole.
3. W obrębie jednej szkoły ma możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. Kandydaci po
wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej zapisują go w systemie. Następnie drukują
i
dostarczają
podpisany
wniosek
przez
kandydata
oraz
rodziców
lub opiekuna prawnego do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.
§4
1. W przypadku większej liczby kandydatów do klasy pierwszej na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
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 do danego oddziału tej szkoły;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą
§5

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub krajowym, organizowanym przez kuratora
oświaty, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:
1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
3) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w klasie Oddziału
Przygotowania Wojskowego (załącznik nr 3)
4) pisemna zgoda rodzica na uczęszczanie dziecka do klasy Oddziału Przygotowania
Wojskowego (załącznik nr 4)
5) pisemna zgoda rodzica/opiekuna na udział kandydata w próbach sprawności
fizycznej(załącznik nr 5)
6) zaświadczenie/ zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
o których mowa w § 2 ust. 8 pkt 2 i 3.
7) dwa zdjęcia.
§6
Procedury odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do klasy ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO:
1 W terminie do 28 lipca 2022r, (w postępowaniu uzupełniającym do 18 sierpnia 2022r.) rodzic
kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły
w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z ww. wnioskiem.
Uzasadnienie musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów,
która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wystąpić do dyrektora szkoły z odwołaniem od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
§7
1. Administrator danych osobowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im.
W. Witosa w Bujnach zbiera i przetwarza dane osobowe kandydata w zakresie dydaktyczno
– wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły (na podstawie ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883, art. 24, 32, 35).
Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do zbierania danych oraz
uzupełniania, uaktualniania, czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane
są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Regulamin pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną
w dniu 8.02.2022r.

Załącznik nr 1

Dane teleadresowe organu prowadzącego
nazwa: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
adres : 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7
telefon/fax: 44 732 88 00 / 44 732 88 03
adres strony www: www.powiat-piotrkowski.pl
adres e-mail: starosta@powiat-piotrkowski.pl
Publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży
nazwa: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im.
Wincentego Witosa
adres (kod, miejscowość, ulica): 97-371 Wola Krzysztoporska,
Bujny ul. Piotrkowska 30
telefon/fax: 44 647 25 59
adres strony www: www.zsckpbujny.pl
adres e-mail: sekretariat@zsrckpbujny.com
Lp. Przedmioty z
rozszerzonym
programem nauczania
2.
Język polski
Geografia
Wiedza o
społeczeństwie

Symbol
oddziału

Języki
obce

Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

LOpw
Oddział
przygotowania
wojskowego
pod
Patronatem
MON

język
angielski
język
niemiecki

język polski
matematyka
język obcy
geografia lub WOS
próba sprawności
fizycznej

Bursy i internat
nazwa: Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego
im. W. Witosa w Bujnach
adres : 97-371 Wola Krzysztoporska;
Bujny ul. Piotrkowska 32
telefon/fax: 517 277 223
adres strony www: www.zsckpbujny.pl
adres e-mail: internat@zsckpbujny.pl

Załącznik nr 2

Próby sprawności fizycznej kandydatów
do klasy pierwszej
ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Wymagania dla chłopców:
1) Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem - czas 30 sekund
Opis ćwiczenia:
a) - kandydat z pozycji leżenie tyłem na materacu, z nogami ugiętymi w stawach kolanowych pod
kątem prostym i stopami zaczepionymi pod dowolnym szczeblem drabinki i z rozstawionymi na
szerokość 30 cm stopami. Ręce splecione na karku. Na sygnał „start” badany wykonuje skłony w
przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej, ćwiczenie trwa 30 sekund.
b) pomiar- notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund;
c) uwagi- badanego nie dyskwalifikuje się w przypadku gdy robi dłuższe przerwy w czasie
wykonywania skłonów;
Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ILOŚĆ

PUNKTY

20-21
22-23
24-25
26-27
28
29
30
31
32
33 i powyżej

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

2) Bieg na dystansie 1000 m.
Lp
CZAS(minuta)
PUNKTY
.
1.
5,00- 4.40
4
2.
4,39- 4,20
6
3.
4,19- 4,00
8
4.
3,59- 3,50
10
5.
3,49- 3,40
12
6.
3,39-3,30
14
7.
3,29- 3,20
16
8.
3,19-3,10
18
9.
3,09-3,00
20
10.
2,59 i mniej
22
3) Bieg po kopercie.

Opis ćwiczenia:
Kandydat wykonuje bieg zygzakiem wg schematu ze startu wysokiego, samemu wybierając
moment rozpoczęcia. Podczas biegu nie wolno mu dotknąć żadnej z chorągiewek. Jeżeli dotknie
chorągiewkę, może powtórzyć jeden raz test. Kandydat pokonuje pętlę 3 razy.
Ocena: ocenę czas z biegu. Wynik przekłada się na punkty

Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CZAS(SEKUNDA)

PUNKTY

28,4- 27,8
27,7- 27,1
27,0- 26,4
26,3- 25,7
25,6- 25,0
24,9- 24,3
24,2- 23,6
23,5- 22,9
22,8-22,4
22,3 i mniej

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

4) Podciąganie na drążku.
Opis ćwiczenia:
Kandydat chwyta drążek nachwytem nieco szerzej niż szerokość barków. Podciąganie wykonujemy
do momentu, aż broda znajduje się powyżej drążka. Powoli opuszczając się prostujemy do końca
staw łokciowy. Kandydat nie może stosować podciągnięć bujanych.
Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ILOŚĆ

PUNKTY

1
2
3
4
5
6
7
8
9-10
11 i więcej

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

Wymagania dla dziewcząt
1) Skłony tułowia w przód z leżenia tyłem - czas 30 sekund
Opis ćwiczenia:
a) - kandydatka z pozycji leżenie tyłem na materacu, z nogami ugiętymi w stawach kolanowych
pod kątem prostym i stopami zaczepionymi pod dowolnym szczeblem drabinki i z rozstawionymi
na szerokość 30 cm stopami. Ręce splecione na karku. Na sygnał „start” badany wykonuje skłony
w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej, ćwiczenie trwa 30
sekund
b) pomiar- notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund;
c) uwagi- badanego nie dyskwalifikuje się w przypadku gdy robi dłuższe przerwy w czasie
wykonywania skłonów;
d) sprzęt i pomoce- materac, stoper, lista badanych.
Lp
ILOŚĆ
PUNKTY
.
1.
18-19
4
2.
20-21
6
3.
22-23
8
4.
22-25
10
5.
26
12
6.
27
14
7.
28
16
8.
29
18
9.
30
20
10.
31 i pow
22

1) Bieg na dystansie 800 m.
Lp
CZAS(minuta)
PUNKTY
.
1.
5,00- 4.40
4
2.
4,39- 4,20
6
3.
4,19- 4,00
8
4.
3,59- 3,50
10
5.
3,49- 3,40
12
6.
3,39-3,30
14
7.
3,29- 3,20
16
8.
3,19-3,10
18
9.
3,09-3,00
20
10.
2,59 i mniej
22
2) Bieg wahadłowy 4 x 10m
Opis ćwiczenia
Kandydatka przebiega 4 razy dystans 10 metrów pomiędzy stojakami, ze zmianą kierunku biegu,
przy czym przy każdym nawrocie dłonie nie mogą dotknąć podłoża, a obie stopy muszą dotknąć
podłoża za liniami wyznaczającymi dystans. Przekroczenie linii po czwartym poprawnym
pokonaniu dystansu kończy test– następuje wyłączenie stopera

Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CZAS(SEKUNDA)

PUNKTY

14,00-13,70
13,69- 13,40
13,39- 13,10
13,09- 12,80
12.79- 12,50
12,49- 12,20
12,19- 11,90
11,89-11,60
11,59- 11,20
11,19 i mnej

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

3) Zwis na drążku na ugiętych ramionach
Opis ćwiczenia
a) wykonanie- z podstawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach
ugiętych. Dłonie powinny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba
zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu powinien znajdować się wyraźnie
nad drążkiem;
b) pomiar- próba wykonywana jest 1 raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we wspomnianej
pozycji. Pomiar kończy się z chwilą gdy podbródek znajduje się poniżej drążka;
c) uwagi- drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę w pełnym zwisie;

Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CZAS(SEKUNDY)

PUNKTY

2
5
9
13
17
21
25
30
35
40 i więcej

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

Załącznik nr 3
...................................
(pieczęć zakładu służby zdrowia)

............................ dn. ...................
(miejscowość, data)
ORZECZENIE LEKARSKIE

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki
w Oddziale Przygotowania Wojskowego
Zaświadcza się, że ...............................................................................................
(imię i nazwisko)
PESEL ...................................................................................................................
Urodzony/a ................................................... w ..................................................
(data urodzenia)
(miejscowość)
Zamieszkały/a:……................................................................................................
(adres)
Jest zdolny/ zdolna do nauki w klasie – Oddział Przygotowania Wojskowego
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa w Bujnach.
Podstawa prawna: art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

……………....................................
(pieczątka i podpis lekarza)

Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Ja niżej podpisany/podpisana * …………………………………………….. wyrażam zgodę na
uczęszczanie mojego syna / mojej córki* ………………………………………. do klasy Oddziału
Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. W. Witosa
w Bujnach.

Miejscowość i data: ………………………

*niepotrzebne skreślić

Podpis: …………………………

Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Nazwiska i imiona rodziców / opiekunów prawnych*
………………………………………………………………………
Adres zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych*
…………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………….
Telefony kontaktowe……...……………………...…………
Wyrażam zgodę na udział syna / córki /
podopiecznego*………………………………………............................
(imię i nazwisko)
w próbie sprawności fizycznej do Oddziału Przygotowania Wojskowego (klasa wojskowa)
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im.W.Witosa w Bujnach wg obowiązujących
terminów rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.
□ Jednocześnie oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego
dziecka / podopiecznego* w próbie sprawności fizycznej do Szkoły.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz na podaniu
przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im.W.Witosa w Bujnach
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
□ Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach publicystycznych
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im.W.Witosa w Bujnach zgodnie z ustawą
z dnia 24 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000 ze zm.) oraz
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczo-opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.
U. 2017, poz. 1646 ze zm.).
…...…......................................................
(miejscowość, data)
* - niepotrzebne skreślić

………………….………..…............
(czytelny podpis rodzica / opiekuna*)

