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REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W NYSIE
opracowany na podstawie:
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
• Rozporządzenie 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. poz. 1737).
• Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego,
a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych
szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, szkół
policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023.
• Komunikat w sprawie zasad zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023.
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do
szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych
szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651).
• Statutu Branżowej Szkoły I stopnia nr 3,
• Statutu Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 Specjalnej,
• Statutu Technikum nr 4.
§1
1. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania
członków.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,
2) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz
sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
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§2
1. W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Technicznych w Nysie prowadzona zostanie rekrutacja
do następujących typów szkół w zawodach:
1) Technikum Nr 4
a) technik architektury krajobrazu
b) technik budownictwa
c) technik usług fryzjerskich
d) technik geodeta

– 24 miejsc
– 24 miejsc
– 24 miejsc
– 24 miejsc

2) Szkoła Branżowa I stopnia nr 3
a) sprzedawca
b) fryzjer
c) wielozawodowa

– 30 miejsc
– 24 miejsc
– 90 miejsc

3) Szkoła Branżowa I stopnia nr 5 Specjalna
a) kucharz

– 16 miejsc
§3

1. Rekrutacja odbywa się drogą internetową. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dokonują rejestracji
internetowej nie więcej niż trzech szkół. W obrębie jednej szkoły można wybrać dowolną liczbę
oddziałów zgodnie z listą preferencji.
2. O przyjęciu do klasy pierwszej absolwenta szkoły podstawowej decyduje łączna liczba punktów:
1) uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 pkt. Przy czym przeliczanie na
punkty wyników egzaminu ósmoklasisty odbywa się w następujący sposób:
a) język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
b) matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
c) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.
2) uzyskanych ocen końcoworocznych w ostatniej klasie z języka polskiego, matematyki i dwóch
wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 72 punkty.
3) inne liczące się osiągnięcia.
Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
3. Przedmiotami wybranymi do punktacji ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w Technikum
nr 4 są:
L.p.
1.
2.
3.
4.

Oddział
technik architektury krajobrazu
technik budownictwa
technik usług fryzjerskich
technik geodeta

I przedmiot

II przedmiot

język obcy nowożytny
język obcy nowożytny
język obcy nowożytny
język obcy nowożytny

informatyka
informatyka
informatyka
informatyka

4. Przedmiotami wybranymi do punktacji ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w Branżowej
Szkole I stopnia nr 3 i Branżowej Szkole I stopnia nr 5 Specjalnej są:
L.p.

Oddział

I przedmiot

II przedmiot

1.

branżowa szkoła I stopnia (wszystkie oddziały)

technika

informatyka
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§4
1. Sposób przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i 2 wybranych przez szkołę
obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:
•
•
•
•
•

ocena celująca
ocena bardzo dobra
ocena dobra
ocena dostateczna
ocena dopuszczająca

– 18 pkt.
– 17 pkt.
– 14 pkt.
– 8 pkt.
– 2 pkt.

2. Punkty za inne liczące się osiągnięcia przyznawane są za:
1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem:
– 7 pkt.
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
•
•
•

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego:
– 10 pkt.
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: – 7 pkt.
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: – 5 pkt.

3) 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:
– 10pkt.
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej: – 4pkt.
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej:
– 3pkt.

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
•
•
•
•
•
•

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego: – 10 pkt.
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: – 7 pkt.
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: – 5 pkt.
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego: – 7 pkt.
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: – 5 pkt.
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego: – 3 pkt.

5) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim:
•
•
•
•
•
•

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej:
– 10 pkt.
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej:
– 7 pkt.
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej:
– 5 pkt.
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej: – 7 pkt.
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej:
– 3 pkt.
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej:
– 2 pkt.

6) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/w wymienione, organizowanych
przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
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•
•
•
•

międzynarodowym:
krajowym:
wojewódzkim:
powiatowym:

–
–
–
–
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4 pkt. (1,2, 3 miejsce)
3 pkt. (1,2, 3 miejsce)
2 pkt. (1,2 miejsce)
1 pkt. (1 miejsce)

3. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa j/w, 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.
4. 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.
§5
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na
punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i 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 obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
• celującym – przyznaje się 30 punktów,
• bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
• dobrym – przyznaje się 20 punktów,
• dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
• dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
§6
1.

2.
3.
4.

Listę osób przyjętych do poszczególnych szkół w Zespole ustala się na podstawie listy rankingowej
zgodnej z uzyskaną sumą punktów, uwzględniając plan naboru na nadchodzący rok szkolny. Limit
miejsc w poszczególnych oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.
Jeżeli liczba chętnych w danym zawodzie w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 przekracza limit miejsc,
wówczas uczniowie mogą zostać przyjęci do klasy wielozawodowej.
Kandydat, który nie został zakwalifikowany do wskazanej przez siebie szkoły może zostać przyjęty do
innej szkoły w ZST w Nysie, do której nie zamknięto rekrutacji.
Listy kandydatów do poszczególnych klas zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie ich na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej ZST w Nysie.1

1

Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
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Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej klasie poprzez złożenie oryginałów świadectwa
i zaświadczenia. Brak potwierdzenia w wymaganym terminie powoduje skreślenie z listy kandydatów.
§7

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Kandydaci do klas pierwszych składają następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w określonym typie szkoły,
2) kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
3) kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
4) inne zaświadczenia-orzeczenie z poradni pedagogicznej,
5) zaświadczenia laureatów i finalistów wydane przez komisje konkursowe,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy,
7) 3 zdjęcia,
8) oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu rekrutacji.
Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 zobowiązani są dostarczyć do szkoły pierwszego
wyboru zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia do pracy w celu praktycznej nauki
zawodu od dnia 1 września 2022 r.
Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 Specjalnej dołączają skierowanie wydane przez organ
prowadzący.
Warunkiem przyjęcia do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 oraz Branżowej Szkoły
I stopnia nr 5 Specjalnej jest 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175 oraz z 2021 r. poz. 1997), o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w określonym zawodzie dostarczone do szkoły do 28 lipca 2022 r.2
W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania
umiejętności kierowania pojazdem silnikowym należy przedłożyć 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269
i 2328) do 28 lipca 2022 r.2
W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa
programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania
umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C + E należy
przedłożyć orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania
pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami do
28 lipca 2022 r. 2

2

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje
o tym dyrektora szkoły w terminie do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 19 sierpnia 2022 r. 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 2022 r.
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W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do
szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być również przesyłane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.3
§8

1.

Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone
w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci z rodzin wielodzietnych,
3) kandydaci niepełnosprawni,
4) kandydaci których jeden lub oboje rodziców, lub rodzeństwo są niepełnosprawni,
5) kandydaci wychowywani przez jednego z rodziców,
6) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny
program lub tok nauki,
7) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§9

1.

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa
oświatowego.

2.

Sprawy sporne, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, rozstrzyga dyrektor Zespołu.

3

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie
z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z
póżn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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