Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 6 maja 2021 r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022
Wymagane dokumenty:
Kandydaci do klas pierwszych szkół składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie
szkoły:
a) kwestionariusz (do pobrania na www.swietokrzyskie.edu.com.pl),
b) kopię/oryginał świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (kopia poświadczona
przez dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej),
c) kopię/oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia poświadczona przez
dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej),
d) 2 zdjęcia dostarczyć po przyjęciu do szkoły,
e) kartę zdrowia, kartę szczepień dostarczyć po przyjęciu do szkoły,
f) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia kształcenia zawodowego (dla pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia),
g) umowa o praktyczną naukę zawodu (dotyczy kandydatów do branżowej szkoły I stopnia).
Terminarz:
•

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki wybierają na stronie
internetowej Systemu Elektronicznego Naboru szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:
1) kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,
2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z 3 wybranych szkół,
3) kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której
kandydatowi najbardziej zależy.

•

Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu Elektronicznego Naboru WNIOSEK rekrutacyjny
i dostarcza go do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do
godz. 15.00. Podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły (szkoły pierwszego wyboru) – jest ono
traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których ósmoklasista kandyduje.

•

WNIOSEK musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna).

•

Jeżeli dane z WNIOSKU są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, WNIOSEK zostaje
przyjęty przez szkołę i zaakceptowany (w ciągu 5 dni), o czym kandydat zostanie poinformowany po
logowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji WNIOSKU nie pojawi się po 5 dniach, należy
zgłosić się do szkoły, do której został złożony WNIOSEK.

•

Do chwili otrzymania informacji o akceptacji WNIOSKU nie wolno zmieniać w Systemie preferencji,
ponieważ WNIOSEK zostanie odrzucony – informacja o tym fakcie pojawi się dla kandydata przy
logowaniu do Systemu. W tym przypadku należy ponownie dostarczyć WNIOSEK do szkoły pierwszego
wyboru.

•

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

•

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje:
termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00.

•

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności: termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do14 lipca 2021 r.

•

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 Prezydenta Miasta okoliczności wskazanych
w oświadczeniach: termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 21 lipca 2021 r.

•

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły: termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 22 lipca 2021 r.

•

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi
z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej
szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły: termin
w postępowaniu rekrutacyjnym: od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

•

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa
się 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 ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia
psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

•

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata
lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz.
15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas
zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później
niż do 24 września 2021 r.

•

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne
z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został
przyjęty.

•

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego 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
ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu: termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do
godziny 15.00.

•

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły: termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 02 sierpnia 2021 r. do godziny 14.00.

•

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole: termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 02 sierpnia 2021 r.

•

Opublikowanie przez właściwego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach
ponadpodstawowych: termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 03 sierpnia 2021 r.

•

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia: termin
w postępowaniu rekrutacyjnym: do 05 sierpnia 2021 r.

•

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia: termin w postępowaniu
rekrutacyjnym: do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

•

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej: termin
w postępowaniu rekrutacyjnym: do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

•

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej: termin w postępowaniu
rekrutacyjnym: do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

•

Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające
(o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności
przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo
oświatowe).

•

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza
się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

•

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą
przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo
oświatowe).

•

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom
i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada Rada Powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7
ustawy – Prawo oświatowe).

Kryteria rekrutacji:
1.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt., w tym:
a) liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole
wynosi - 100 pkt.
b) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły z czterech
przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne
osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – 100 pkt.

2.

W przypadku przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art.. 134 ust.
2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe:
- wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki – mnoży się przez 0,35;
- wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

3.

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, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
celującym – przyznaje się po 18 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
Lp.

Nazwa szkoły

1.

Technikum Nr 1

Czas
nauki
5 lat

Zawód

Punktowane przedmioty podczas rekrutacji

technik
ekonomista

język polski, język angielski, matematyka;
geografia lub informatyka
(decyduje wyższa ocena)
język polski, język angielski, matematyka;
geografia lub informatyka

technik
hotelarstwa

technik
żywienia i usług
gastronomicznych
technik
handlowiec
technik
spedytor
2.

4.
5.

Branżowa Szkoła
I Stopnia Nr 1

3 lata

kucharz,
sprzedawca,
cukiernik, piekarz,
kelner

(decyduje wyższa ocena)
język polski, język angielski, matematyka;
chemia lub informatyka
(decyduje wyższa ocena)
język polski, język angielski, matematyka;
geografia lub informatyka
(decyduje wyższa ocena)
język polski, język angielski, matematyka;
geografia lub informatyka
(decyduje wyższa ocena)
język polski, język angielski, matematyka; historia
lub informatyka
(decyduje wyższa ocena)

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 3,
art. 135 ust. 4 pkt 2, art. 137 ust. 6 pkt 3, art. 139 ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 3 pkt 4 i art. 143 ust. 3 pkt 3
ustawy, przyznaje się 7 punktów.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust.
4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy, za:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy 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 w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, 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.

7.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym
na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust.
2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust.
3 pkt 4 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

8.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art.
44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 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, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za
uzyskanie z:

- języka polskiego i matematyki 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 punktów;
- języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których
mowa
w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy, oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
9. 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.
10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art.
44zw ust. 2 ustawy, 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, 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.
11. Kandydat jest zobowiązany do wskazania nie mniej niż trzech priorytetów w dwóch różnych szkołach.

12. Jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc komisja rekrutacyjna ustali listy
przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W pierwszej kolejności na listę będą wpisani laureaci
i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo
mają:
- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone
w rodzinach zastępczych,
- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny
program lub tok nauki,
- 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.
13. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w przypadku nie
zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.
14. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów oddział nie zostanie utworzony.
15. W przypadku braku miejsc w wybranym oddziale komisja rekrutacyjna przedstawi kandydatowi
propozycję kształcenia w innym zawodzie.

