Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku
I.

Zasady rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia
1. Do klasy pierwszej Technikum i Branżowej Szkoły 1 stopnia przyjmuje się kandydatów,
którzy:
1)

posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

2)

posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie
medycyny pracy,

3)

w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – technik
rolnik, mechanik pojazdów samochodowych – posiadają orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z
przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
wyniki egzaminu ósmoklasisty,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych
przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do
danego oddziału tej szkoły
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 pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z
problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
1)
2)

4. 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:
-

wielodzietność rodziny kandydata,

-

niepełnosprawność kandydata,

-

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

-

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

-

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

-

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

-

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy
pierwszej oddziału integracyjnego, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

Zasady kwalifikowania kandydatów do
Technikum im. Noblistów Polskich
1. Rekrutacja odbywa się na podstawie:
a) liczby punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z języka polskiego i matematyki ze
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
b) liczby punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z 2 wybranych zajęć edukacyjnych ze
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, specyficznych dla danego zawodu:
- Technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia, chemia
- Technik grafiki i poligrafii cyfrowej: informatyka, geografia
- Technik informatyk: fizyka, informatyka
- Technik ekonomista: historia, geografia
- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: fizyka, biologia
- Technik rolnik: biologia, geografia
- Technik handlowiec: fizyka, geografia
- Technik rachunkowości - historia, geografia
c) liczby punktów uzyskanych za każdą część egzaminu ósmoklasisty
d) liczby punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
e) liczby punktów za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej
2. Punkty oblicza się zgodnie z poniższymi zasadami:
2.1

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
– mnoży się przez 0,35,
c) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,3.
2.2

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2
pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2
ustawy – Prawo oświatowe, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej,
a) celującym – przyznaje się po 18 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
2.3

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

2.4

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:
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 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,
3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2,
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 takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, 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.

2.5

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.

2.6. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza /uczeń z orzeczeniem
lub przerwał egzamin ósmoklasisty/ się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki,
języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów,
b) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów,
2.6. 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.
2.6. 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświat y, 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. /uczeń z orzeczeniem/.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o
których mowa powyżej pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia wydanego przez komisję
konkursową.
4. Kandydat który w wyniku rekrutacji uzyskał mniej niż 60 punktów nie może być przyjęty
do technikum.
5. Limit miejsc w oddziałach kształcących w poszczególnych zawodach wynosi – 15 osób.
6. Uczniowie są przyjmowani do poszczególnych oddziałów w kolejności zgodnej z sumą punktów
do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Osoba, która nie zmieściła się na liście uczniów
danego oddziału może być za jej zgodą umieszczona w oddziale kształcącym w innym zawodzie.

7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz
poprzez wywieszenie list na terenie szkoły.
8. Wymagane dokumenty.
Kandydaci do technikum składają dokumenty w wybranych zawodach według wykazu:
a) podanie o przyjęcie do szkoły (według ustalonego wzoru – dostępny na stronie internetowej
szkoły)
b) kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty, poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat
ukończył.
c) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
d) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – technik rolnik orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane
zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
9. Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły uczeń potwierdza wolę
uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
10. Niedostarczenie oryginałów dokumentów wymienionych w ust.9 jest jednoznaczne z
rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem z listy kandydatów.
11. Nieodebrane dokumenty osób nie będących uczniami szkoły przechowuje się do końca września
2022r. Po tym terminie szkoła dokonuje zniszczenia nieodebranych dokumentów.

Zasady kwalifikowania kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia
1. Rekrutacja odbywa się na podstawie:
a) liczby punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z języka polskiego i matematyki ze
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
b) liczby punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z 2 wybranych zajęć edukacyjnych ze
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – historii, geografii
c) liczby punktów uzyskanych za każdą część egzaminu ósmoklasisty
d) liczby punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
e) liczby punktów za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej
2. Punkty oblicza się zgodnie z poniższymi zasadami:
2.1 W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
– mnoży się przez 0,35,
c) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,3.

2.2

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2
pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2
ustawy – Prawo oświatowe,

wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej,
a) celującym – przyznaje się po 18 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
2.3

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

2.4

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:
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 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,
3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2,
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 takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, 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.
2.5

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.

2.6. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza /uczeń z orzeczeniem
lub przerwał egzamin ósmoklasisty/ się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki,
języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
c) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów,
d) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
1. celującym – przyznaje się 30 punktów,
2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
3. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów,
2.6. 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.
2.6. 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświat y, 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. /uczeń z orzeczeniem/.

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów, o
których mowa powyżej pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia wydanego przez komisję
konkursową.
5. Limit miejsc w oddziałach kształcących w poszczególnych zawodach wynosi 30 osób.
6. Uczniowie są przyjmowani do poszczególnych oddziałów w kolejności zgodnej z sumą punktów
do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Osoba, która nie zmieściła się na liście uczniów
danego oddziału może być za jej zgodą umieszczona w oddziale kształcącym w innym zawodzie.
7. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz
poprzez wywieszenie list na terenie szkoły.
8. Wymagane dokumenty.
Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia składają dokumenty według wykazu:
a) podanie o przyjęcie do szkoły (według ustalonego wzoru – dostępny na stronie internetowej
szkoły)
b) kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty, poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat
ukończył.
c) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
d) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie – mechanik
pojazdów samochodowych - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. o kierujących pojazdami,
8. Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły uczeń potwierdza wolę
uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
9. Niedostarczenie oryginałów dokumentów wymienionych w ust.8 jest jednoznaczne z
rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem z listy kandydatów.
10. Uczniowie – „młodociani pracownicy” podpisują umowę z zakładem pracy.
11. Dokumentację dotyczącą „młodocianych pracowników” związaną z przyjęciem do pracy
prowadzi zakład pracy lub Cech Rzemiosł Różnych.
12. Nieodebrane dokumenty osób nie będących uczniami szkoły przechowuje się do końca września
2022r. Po tym terminie szkoła dokonuje zniszczenia nieodebranych dokumentów.

