
   

 

Załącznik nr 3  

do Zarządzenia Dyrektora Nr 7/2019  

z dnia 27.02.2019r. 

 

KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW 
do klas pierwszych 5– letniego                                                                                                         

TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ORNONTOWICACH 
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Rekrutacja do klas pierwszych Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Ornontowicach na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona zostanie :  

 w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, tj. od 13 maja do 25 czerwca 2019r. 

 z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru: www.slaskie.edu.com.pl  
2. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:  

 posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;  

 posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;  

3. Planowane jest otwarcie czterech klas pierwszych na kierunkach: 

 technik żywienia i usług gastronomicznych – 13 uczniów 

 technik rachunkowości – 17 uczniów 

 technik elektryk – 9 uczniów 

 technik hotelarstwa – 12 uczniów 

 technik ogrodnik – 11 uczniów 

 technik automatyk –  15 uczniów  

 technik górnictwa podziemnego – 17 uczniów  

 technik architektury krajobrazu – 11 uczniów  

 technik hodowca koni – 8 uczniów 

 technik weterynarii – 13 uczniów 

 technik budownictwa – 10 uczniów 
4. Nauczanie języków obcych w klasie pierwszej:  

 pierwszy język obcy  - język angielski  

 drugi język obcy – język niemiecki 
5. Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych kieruje szkolna 

Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach.  

6. W przypadku wyników równorzędnych, 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 
psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

7. W przypadku wyników równorzędnych, uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub też po zakończeniu tego etapu, jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria:  

1) wielodzietność rodziny kandydata                                                                                                              

2) niepełnosprawność kandydata                                                                                                                    

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata                                                                                    

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata                                                                                        

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata                                                                                                

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie                                                                                       

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.   

8. Kryteria, o których mowa w ust. 7, mają jednakową wartość.  

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub też po zakończeniu tego etapu, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na czwartym etapie postępowania rekrutacyjnego zarządza się losowanie.                               

10. W przypadku, gdy po czwartym etapie postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, zarządza się rekrutację uzupełniającą.  

II.TERMINY 

1. Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do 

klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.  

2. Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie przez kandydata wniosku o 

świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

3. W dniu 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.  

4. Od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. – wydanie skierowania na badania lekarskie 

zakwalifikowanym kandydatom.  

5. Od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – termin potwierdzania przez kandydatów woli 

uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 



   

 

Kandydat składa ponadto dokumenty wymagane przez szkołę (2 zdjęcia /podpisane/, 

kwestionariusz osobowy, kartę zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).  

6. W dniu 25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.  

7. W terminach określonych w ustawie: składanie wniosków o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, 

składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez 

dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  

8. Na kierunki dysponującymi wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do 

dnia 31 sierpnia 2019 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów.  

III. KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW 

1. OGÓLNE ZASADY PUNKTACJI:  

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje punkty za:  

 egzamin ósmoklasisty - maksymalnie 100 pkt.  

 oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez szkołę zajęć edukacyjnych 

maksymalnie 72 pkt. 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt. 

 stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 3 pkt. 

 szczególne osiągnięcia maksymalnie 18 pkt.  

RAZEM: maksymalnie 200 pkt  

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PUNKTACJI:  

a) Kandydat otrzymuje punkty za egzamin ósmoklasisty:  

- wynik z języka polskiego i matematyki, przedstawiony w procentach, mnoży się przez 0,35 

(maksymalnie: 35 pkt z języka polskiego i 35 pkt z matematyki)  



   

 

- wynik z języka obcego nowożytnego, przedstawiony w procentach, mnoży się przez 0,3 

(maksymalnie 30 pkt).  – maksymalnie: 100 pkt 

b) Kandydat otrzymuje punkty za oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki oraz 

dwóch przedmiotów wskazanych przez szkołę na dany kierunek (do wyboru) – max. 72 pkt.: 

 TECHNIK RACHUNKOWOŚCI,                                                                                                              

TECHNIK OGRODNIK, TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU,                                                     

TECHNIK WETERYNARII, TECHNIK HODOWCA KONI,                                                                      

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK HOTELARSTWA 

PRZEDMIOT PUNKTOWANY PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA MAKSYMALNA 

język polski 

celujący – 18 pkt 

72 pkt 

bardzo dobry – 17 pkt 

dobry – 14 pkt 

dostateczny – 8 pkt 

dopuszczający – 2 pkt 

matematyka punkty jak za język polski 

2 przedmioty do wyboru: 

geografia, biologia lub 

informatyka 

punkty jak za język polski 

punkty jak za język polski 

TECHNIK AUTOMATYK, TECHNIK ELEKTRYK,                                                                                 

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO, TECHNIK BUDOWNICTWA 

PRZEDMIOT PUNKTOWANY PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA PUNKTACJA MAKSYMALNA 

język polski celujący – 18 pkt 

72 pkt 

bardzo dobry – 17 pkt 

dobry – 14 pkt 

dostateczny – 8 pkt 

dopuszczający – 2 pkt 



   

 

matematyka punkty jak za język polski 

2 przedmioty do wyboru: 

geografia, fizyka lub 

informatyka 

punkty jak za język polski 

punkty jak za język polski 

 

c) Kandydat otrzymuje punkty w tzw. punktacji dodatkowej - max. 28 pkt.: 

PUNKTACJA DODATKOWA PUNKTACJA MAKSYMALNA 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt. 

Sukcesy w zawodach, konkursach, turniejach, olimpiadach: 
Uzyskanie w konkursach przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:  
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
przedmiotowego – 10 pkt  
b) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt 
c) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt 
d) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt 
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 5 pkt 
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 3 pkt 
Zawody wiedzy, inne niż wymienione poprzednio, 
organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły. Punktacja za konkursy inne, niż 
przedmiotowe:  
a) międzynarodowe (miejsce od 1 – 4 ) 4 pkt  
b) krajowe (miejsce od 1 – 3)  3 pkt                                                                                       
c) wojewódzkie (miejsce od 1 – 2) 2 pkt 
d) powiatowe (miejsce 1) - 1 pkt 
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 
osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 
wymienione na świadectwie szkoły podstawowej, 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt 

18 pkt 



   

 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze 

wolontariusza, wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej 

3 pkt 

  

3. KANDYDACI ZWOLNIENI Z EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY:  

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i 

matematyki wymienionych na świadectwie szkoły 

podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty:  

za ocenę celującą            po 35 punktów                                                    

za ocenę bardzo dobrą   po 30 punktów                                      

za ocenę dobrą                po 25 punktów                                                              

za ocenę dostateczną     po 15 punktów                                                       

za ocenę dopuszczającą po 10 punktów  

z języka obcego nowożytnego:                                                            

za ocenę celującą            30 punktów                                                              

za ocenę bardzo dobrą   25 punktów                                                      

za ocenę dobrą                20 punktów                                                                 

za ocenę dostateczną     10 punktów                                                          

za ocenę dopuszczającą   5 punktów 

100 pkt 

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny 

z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz punkty 

określone w PUNKTACJI DODATKOWEJ 

100 pkt 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku 

rekrutacji 

200 pkt 

 

 

 

 



   

 

4. LAURCI I FINALIŚCI OLIMPIAD I KONKURSÓW: 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej 
kolejności.  

5. DANE OSOBOWE 

Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

 


