
SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE 

rok szkolny 2022/2023 

 
Podstawa prawna: 

1. - 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.2019.1737 z dnia 2019.09.11) 
 

2. KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
TECHNIKUM MORSKIE   

zawody: 
- technik mechanik okrętowy (wariant językowy i wojskowy) 
- technik nawigator morski (wariant językowy i Straży Granicznej) 
- technik hotelarstwa (wariant językowy) 
- technik logistyk (wariant językowy) 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.S.ŻEROMSKIEGO W DARŁOWIE 

- oddział mistrzostwa sportowego – profil piłka siatkowa 

- klasa humanistyczno – medialna 

- klasa przyrodnicza. 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W DARŁOWIE 

   - klasa wielozawodowa 

 

3.     ZAJĘCIA EDUKACYJNE WYMIENIANE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ, Z KTÓRYCH PRZELICZANE SĄ PUNKTY. 

 
 

TECHNIKUM MORSKIE   

 

język polski, matematyka, język obcy, geografia 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM.S.ŻEROMSKIEGO W DARŁOWIE 

 

 

      oddział mistrzostwa sportowego – 

      profil piłka siatkowa 

język polski, matematyka, język obcy, biologia 

      klasa humanistyczno-medialna 
język polski, matematyka, język obcy, historia 

      klasa przyrodnicza 
język polski, matematyka, język obcy, biologia 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W DARŁOWIE 

 

język polski, matematyka, język obcy, geografia 

 

 

 

 
 



 
4.  KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

 
Egzamin ósmoklasisty 

 
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, 
 
1) wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego, 
b) matematyki 
- mnoży się przez 0,35; 
 

2) wynik przedstawiony w procentach z: 
a) języka obcego nowożytnego 

- mnoży się przez 0,3. 
 

Oceny na świadectwie 

1)  celujący - przyznaje się po 18 punktów; 

2)  bardzo dobry - przyznaje się po 17 punktów; 

3)  dobry - przyznaje się po 14 punktów; 

4)  dostateczny - przyznaje się po 8 punktów; 

5)  dopuszczający - przyznaje się po 2 punkty. 

 

Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

Szczególne osiągnięcia 

1)  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)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 22a ust. 2 pkt.8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 
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 ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty; 

3)  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)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 22 ust. 2pkt.8  i art. 32a ust. 4 ustawy: 
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)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, 
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. 

6)  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty 
za najwyższe osiągnięcie tego ucznia, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

7) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, 
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 
punkty. 

 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza 
się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, 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 i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 
a) celującym - przyznaje się po 35 punktów, 
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów, 
c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów, 



d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów, 
e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów; 
2) języka obcego 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: 
a) celującym - przyznaje się po 30 punktów, 
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów, 
c) dobrym - przyznaje się po 20 punktów, 
d) dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów, 
e) dopuszczającym - przyznaje się po 5 punkty. 
2.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego 
egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na 
punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz 
którego dotyczy zwolnienie. 
3.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 
podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony 
w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z 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, z których przeprowadzany jest 
egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka 
obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, 
o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty. 

 
5. Obcokrajowcy mogą zostać przyjęci do Zespołu Szkół Morskich w Darłowie gdy po 

zakończonej rekrutacji szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
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Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do klas pierwszych Zespołu Szkół Morskich w Darłowie na rok szkolny 2022/2023 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu uzupełniającym 

1 2 3 4 

1 

Złożenie wniosku, w tym zmiana 

wniosku wraz z dokumentami o 

przyjęcie do szkoły (podpisanego 

przez co najmniej jednego 

rodzica/prawnego opiekuna) – 

oddział mistrzostwa sportowego – 

Liceum Ogólnokształcące 

im.S.Żeromskiego). Niezbędne jest 

złożenie zgody rodziców na 

przystąpienie do próby sprawności 

fizycznej (załącznik poniżej). 
Kandydat wypełnia wniosek o przyjęcie 

(link pod tabelą) i składa: 

• osobiście w sekretariacie szkoły, 

• pocztą na adres: Zespół Szkół 

Morskich w Darłowie, ul. Szpitalna 

1 , 76-150 Darłowo, 

• przesyłając skan lub zdjęcie na 

adres mailowy – 

rekrutacja@zsm.darlowo.pl 

od 9 maja 2022 r. 

do 31 maja 2022 r. 
do godz. 15.00 

od 25.07.2022r. do 1.08.2022r. 

2 Złożenie wniosku, w tym zmiana 

wniosku wraz z dokumentami o 

przyjęcie do szkoły (podpisanego 

przez co najmniej jednego 

rodzica/prawnego opiekuna). W 

przypadku rekrutacji do Branżowej 

od 9 maja 2022 r. 

do 20 czerwca 2022 r. 

do godz. 15.00 

od 25.07.2022r. do 26.07.2022r. 
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Szkoły I stopnia także zaświadczenia 

o praktycznej nauce zawodu). 
Kandydat wypełnia wniosek o przyjęcie 

(link pod tabelą) i składa: 

• osobiście w sekretariacie szkoły, 

• pocztą na adres: Zespół Szkół 

Morskich w Darłowie, ul. Szpitalna 

1 , 76-150 Darłowo, 

• przesyłając skan lub zdjęcie na 

adres mailowy – 

rekrutacja@zsm.darlowo.pl 
 

3 Przeprowadzenie próby 

sprawności fizycznej (oddział 

mistrzostwa sportowego - Liceum 

Ogólnokształcące 

im.S.Żeromskiego). 

10 czerwca 2022r. godz. 11.00  

4 Sporządzenie przez komisję 

rekrutacyjną informacji o 

uzyskanych przez poszczególnych 

kandydatów wynikach prób 

sprawności fizycznej. 

15 czerwca 2022r.  

5 Przeprowadzenie sprawdzianu 

kompetencji językowych (dla 

cudzoziemców) – on-line. 

27 czerwca 2021r.  

6 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie 

do szkoły o świadectwo 

ukończenia szkoły oraz o 

zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty oraz 

przeniesienie wniosku o przyjęcie do 

innej szkoły ponadpodstawowej lub 

zmiana kolejności wybranych szkół. 

Dodatkowo kandydat składa 2 

zdjęcia, kwestionariusz osobowy, 

od 24 czerwca 2022 r. 

do 12 lipca 2022r. 

do godz. 15.00 
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podanie o internat (jeżeli dotyczy) i 

kartę zdrowia. 

7 Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły  i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków 

poświadczanych w oświadczeniach, 

w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności związanych 

z ustaleniem tych okoliczności. 

do 12 lipca 2022 r. do 1.08.2022 r. 

 

8 Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej i 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym ustalonych 

przez wójta (burmistrza lub 

prezydenta) okoliczności 

wskazanych w oświadczeniach. 

do 18 lipca 2022r. do 8.08.2022 r.    

9 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów 

niezakwalifikowanych 

19 lipca 2022 r. godz.12.00 9.08.2022 r. godz.12.00   

10 Badania lekarskie – Technikum 

Morskie i Branżowa Szkoła I 

stopnia (szczegółowe informacje 

zostaną podane w późniejszym 

terminie) 

20, 21, 22  lipca 2022 r.     
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11 Potwierdzenie 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, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe - 

także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu 

od 19 lipca 2022 r. 

do 22 lipca 2022 r. 

do godz. 15.00 

od 9.08.2022 r. 

do 11.08.2022 r. 

do godz. 15.00 

12 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

25 lipca 2022 r. 

godz. 12.00 

12.08.2022r. 

godz. 12.00 

13 Poinformowanie 

Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty przez dyrektora szkoły o 

liczbie wolnych miejsc w szkole 

do 26 lipca 2022 r. do 16.08.2022 r. 

14 Opublikowanie przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty informacji o liczbie 

wolnych miejsc w szkołach 

ponadpodstawowych 

do 27 lipca 2022 r. do  18.08.2022r. 

15 Wystąpienie do komisji 

rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 28 lipca 2022r. do 16.08.2022r. 

16 Sporządzenie przez komisję 

rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 
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17 Wniesienie do dyrektora szkoły 

odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

do 3 dni od dnia  wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

18 Dyrektor szkoły rozpatruje 

odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

 


