Regulamin Rekrutacji
w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa
na rok szkolny 2022/2023

Zatwierdził:
Dyrektor Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa – Dariusz Rataj

§1. Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023



Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego
przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego).
od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00
Dokumenty przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku sekretariat szkoły w godz. 9.00 -15.00.
Wnioski można również składać elektronicznie przez stronę: www.slaskie.edu.com.pl



Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach
egzaminu ósmoklasisty ( mogą być składane również w postaci kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył) oraz złożenie nowego wniosku, w tym
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie , z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje
Dokumenty przyjmuje codziennie odponiedziałku do piątku komisja rekrutacyjna w godz. 9.00 15.00 w sali 111.
od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00



Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
20 lipca 2022 r. godz. 10.00



Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
od 16 maja 2022r. do 25 lipca 2022r.



Potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia do Zespołu Szkół im. Bolesława
Prusa w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Dokumenty przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku komisja rekrutacyjna w godz. 9.00 15.00 w sali 111.
od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r.



Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
29lipca 2022 r. godz. 10.00

§2. Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa
na rok szkolny 2022/2023
Technikum nr 11
Zawód

Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym

technik elektronik

fizyka

Przedmioty punktowane przy
rekrutacji
język polski
matematyka
język obcy – wyższa ocena
informatyka

technik fotografii i multimediów

język angielski

technik geodeta

geografia

technik mechatronik

fizyka

technik robotyk

fizyka

język polski
matematyka
język obcy – wyższa ocena
informatyka
język polski
matematyka
język obcy – wyższa ocena
informatyka
język polski
matematyka
język obcy – wyższa ocena
informatyka
język polski
matematyka
język obcy – wyższa ocena
informatyka

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9
Zawód
drukarz offsetowy

elektronik

mechanik – monter maszyn i urządzeń

Przedmioty punktowane przy rekrutacji
język polski
matematyka
język obcy – wyższa ocena
informatyka
język polski
matematyka
język obcy – wyższa ocena
informatyka
język polski
matematyka
język obcy – wyższa ocena
informatyka

§3. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych



Rekrutacja odbędzie się drogą elektroniczną – szczegóły na stronie www.slaskie.edu.com.pl
Wymagane dokumenty, które należy złożyć w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa:
1. wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji lub
przesłany w postaci elektronicznej
2. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o
systemie oświaty - dostarczyć razem z wnioskiem
3. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym publiczną poradnię
specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
ponadpodstawowej – dotyczy kandydatów posiadających taką opinię – dostarczyć wraz z wnioskiem
4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
5. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kandydat zwolniony z egzaminu ósmoklasisty
dostarcza kopię zwolnienia z egzaminu wystawioną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
6. zaświadczenie lekarskie zwierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu



7. 3 zdjęcia legitymacyjne – podpisane: imię, nazwisko, pesel – dostarczyć po ogłoszeniu list
zakwalifikowanych
8. kartę zdrowia – wydaną przez szkołę podstawową – dostarczyć po ogłoszeniu list
zakwalifikowanych
Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji w roku 2022/2023

Zasady przeliczania ocen na świadectwie na punkty

dopuszczający – 2 punktów
dostateczny - 8 punktów
dobry 14 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
celujący 18 punktów
dopuszczający – 2 punktów
Matematyka
dostateczny - 8 punktów
dobry 14 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
celujący 18 punktów
dopuszczający – 2 punktów
Język obcy
dostateczny - 8 punktów
dobry 14 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
celujący 18 punktów
dopuszczający – 2 punktów
Informatyka
dostateczny - 8 punktów
dobry 14 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
celujący 18 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – max 18 punktów za wszystkie
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;
Język polski

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. 22 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. 2 pkt. 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.
Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 3 punkty

Egzamin ósmoklasisty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
- język polski – wynik procentowy mnoży się przez 0,35,
- matematyka – wynik procentowy mnoży się przez 0,35,
- język obcy nowożytny – wynik procentowy mnoży się przez 0,3.
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 się na punkty oceny z języka polskiego,

matematyki, języka obcego nowożytnego, 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 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 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.
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji - 200 punktów







W przypadku uzyskania równorzędnych wyników punktowych w pierwszym etapie postepowania
rekrutacyjnego w drugim etapie:
1. w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
2. w drugiej kolejności o przyjęciu decydują równorzędne kryteria: wielodzietność rodziny
kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne
wychowywania kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych
punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie
uzasadnienia odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, rozstrzygniecie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
odbywa się w terminach określonych w art.158 Prawa Oświatowego.
We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszymi zapisami decyzję podejmuje Komisja
rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor.

§4. Komisja Rekrutacyjna



Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor
Komisja Rekrutacyjna powołana na rok szkolny 2022/2023
Aneta Wiśniewska – przewodnicząca
Michał Przygoda – administrator systemy informatycznego
Aneta Jacewicz – członek

