
 

Regulamin rekrutacji do Technikum i Branżowej szkoły I stopnia 

dla absolwentów szkoły podstawowej 

w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie 

na rok szkolny 2021/2022 
 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.). 

 

2. §11 baa ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z apobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz 493 z późn. zm.)   

 

§ 1 
 

1.Dyrektor szkoły do przeprowadzenia rekrutacji powołuje Komisję Rekrutacyjną. 

2. Dyrektor szkoły powołuje Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracą. 

3. Przyjęcie ucznia do szkoły następuje na podstawie ustaleń  Komisji Rekrutacyjnej. 

4. Komisja sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego. Podaje do publicznej 

wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska 

kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która 

uprawnia do przyjęcia. 

5. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania 

informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą 

naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

§ 2 
 

1. Do klas w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica  w Szczytnie przyjmowani są 

absolwenci szkoły podstawowej. Liczba miejsc w oddziałach: 

oddział 

 
Ilość miejsc Ilość oddziałów 

Technik informatyk 

 

30 1 

Technik mechanik 

 

30 1 

 

Technik rachunkowości 

30  

1 

 

Technik logistyk 

 

30 

 

1 

Branżowa Szkoła I stopnia 

Operator obrabiarek 

skrawających 

 

15 

 

 

1 

Branżowa Szkoła I stopnia 

Mechanik – operator maszyn 

do produkcji drzewnej 

 

15 

Branżowa Szkoła I stopnia 

Klasa wielozawodowa 

30 1 



 

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany planu naboru w wypadku większej lub 

mniejszej liczby chętnych do danej klasy. 

 

 

§ 3 
 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum lub Branżowej Szkoły I stopnia 

decyduje suma punktów, której składnikami są: 

1) punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty   

2) punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych 

3) punkty uzyskane za inne osiągnięcia, wymienione w świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji  

 

2.  Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawartych w 

zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, wynosi 100. Wyniki wyrażone są w 

skali procentowej dla zadań z 3 zakresów: język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny.Obowiązuje zasada, że z języka polskiego i matematyki można uzyskać 

maksymalnie po 35punktów, czyli jeden procent odpowiada wartości 0,35punktu, z języka 

obcego nowożytnego można uzyskać maksymalnie 30 punktów, czyli jeden procent 

odpowiada wartości 0,30 punktu. 

 

3.  Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych wpisanych na 

świadectwie szkolnym wynosi 72. Punkty są przyznawane za oceny z języka polskiego, 

matematyki, geografii i języka obcego. 

 

4.  Punkty obliczane są według następujących zasad:  

 

-  za każdą ocenę celującą kandydat otrzymuje 18 punktów, 

 - za każdą ocenę bardzo dobrą kandydat otrzymuje 17 punktów, 

 - za każdą ocenę dobrą kandydat otrzymuje 14 punktów,  

-  za każdą ocenę dostateczną kandydat otrzymuje 8 punktów,  

-  za każdą ocenę dopuszczającą kandydat otrzymuje 2 punkty,  

 

- uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,  

 

5. Punkty przyznawane są także za niżej wymienione szczególne osiągnięcia wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 

a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty:  

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,  

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,  

 

b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej –  10 punktów, 

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej –  4 punkty, 



- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 

 

c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 

punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 

punktów,  

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,  

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,  

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty,  

 

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty, 

 

e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt a.- d., 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

- międzynarodowym – 4 punkty,  

- krajowym – 3 punkty,  

- wojewódzkim – 2 punkty,  

- powiatowym - 1 punkt,  

 

f. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt a. – e., wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za 

najwyższe osiągnięcie, tego ucznia w zawodach, z tym, że  maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów,  

 

g.  aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu – 3 punkty.  

 

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu  

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani  w 

pierwszej kolejności.  

 



7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 

podstawie art. 44zwust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 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 według określonego 

ustawą przelicznika. 

 

§ 4 
 

1. Przy przydziale do klas komisja kierować się będzie deklaracją kandydata i liczbą 

uzyskanych przez niego punktów w procesie rekrutacji.  

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów  niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria, o których jest mowa w §3.  

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie 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 drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają 

jednakową wartość:  

a) wielodzietność rodziny kandydata,  

b) niepełnosprawność kandydata,  

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające 

 

 

§ 5 
 

1. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 1 

im. Stanisława Staszica w Szczytnie. 

 

1) Wniosek o przyjęcie do szkoły na wymaganym druku 

2) Poświadczona kopia/oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

3) Poświadczona kopia/oryginał  zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

4)  Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej 

oraz laureata konkursu  przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim 

5) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w określonym zawodzie 



6) Dokumenty potwierdzające kryteria, o których jest mowa w §4 ust. 4. 

7)  Kandydaci do klasy wielozawodowej składają również umowę o praktyczną naukę 

zawodu, zawartą pomiędzy młodocianym a pracodawcą  

8) Dwie fotografie 

9) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (dysleksja, dysgrafia…..) 

10) Oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

 

§ 6 
 

1.  Rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły do 5 sierpnia 

2021 r. ( w postępowaniu uzupełniającym do 26 sierpnia 2021 r.). 

 

2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z 

wnioskiem o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym 

najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

3. Rodzic kandydata, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, może wnieść do 

dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma 

pisemna.  

 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 

3 dni od dnia otrzymania odwołania.  

 

§ 7 
 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 
uzupełniającym 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku              
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami. 
 
Kandydaci do klasy wielozawodowej składają 
również umowę o pracę w celu przygotowania 
zawodowego, zawartą pomiędzy młodocianym       
a pracodawcą.  

 
 

od 17 maja 2021 roku 
 

do 21 czerwca 2021 roku 
do godziny 15:00 

 
 

od 3 sierpnia 2021 roku 
 

do 5 sierpnia 2021 roku 
 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły           
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
i zaświadczenie o wynikach egzaminu 
ośmioklasisty oraz złożenie nowego wniosku, 
w tym zmiana przez kandydata wniosku  o 
przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których 
kandyduje. 

 
 

od 25 czerwca 2021 roku 
 

do 14 lipca 2021 roku 
do godziny 15:00 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków poświadczonych w 
oświadczeniach,      w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności związanych z ustaleniem tych 
okoliczności. 

 
 
 

do 14 lipca 2021 roku 
 

 
 
 

 5 sierpnia 2021 roku 
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną   



wniosków o przyjęcie do szkoły 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 21 lipca 2021 roku 
 

 
 

13 sierpnia 2021 roku 
 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych             i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

 
22 lipca 2021 roku 

 

 
16 sierpnia 2021 roku 

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badanie lekarskie. 

 
od 17 maja 2021 roku 

 

 
od 3 sierpnia 2021 roku 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci: 
 przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej i 
oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ośmioklasisty (o ile nie zostały 
one złożone w uzupełnieniu wniosku 
przyjęcie do szkoły), 

  zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu**. 

 
 
 

od 23 lipca 2021 roku 
 

do 30 lipca 2021 roku 
do godziny 15:00 

 
 
 

od 17 sierpnia 2021 roku 
 

do 20 sierpnia 2021 roku 
           do godziny 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

 
2 sierpnia 2021 roku 

do godziny 14:00 

 
23 sierpnia 2021 roku 

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły 
kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w 
szkole. 

 
2 sierpnia 2021 roku 

 

 
23 sierpnia 2021 roku 

 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora 
Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc            
w szkołach ponadpodstawowych 

 
do 3 sierpnia 2021 roku 

 

 
24 sierpnia 2021 roku 

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej                        
o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia 

 
do 5 sierpnia 2021 roku 

 

 
26 sierpnia 2021 roku 

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie  
uzasadnienia odmowy przyjęcia  

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni 

informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021r. 
do godz.15.00 w postępowaniu uzupełniającym  wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci 

papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż 

do dnia 24 września 2021r. 

 


