
ZASADY REKRUTACJI  

do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  

im. gen. dr. Romana Abrahama 

we Wrześni, ul. Kaliska 2a 

tel. (61) 43-60-515, fax (61) 43-60-829 

www.zstio-wrzesnia.pl     e-mail: sekretariat@zstio-wrzesnia.pl 

na rok szkolny 2019/2020 

dla absolwentów szkoły podstawowej 

 
na podstawie:     

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.); 

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.)  

w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 60 ze zm.); 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół  

i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610);  

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów 

do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, 

studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 141); 

• Zarządzenia nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r.  

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  

w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych 

szkół ponadpodstawowych z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego  

i czteroletniego technikum, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół 

policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych. 

 

1. Oceny z niżej wymienionych przedmiotów przelicza się odpowiednio na punkty:                                                                                                                                                                              

- celujący - 18 punktów,                                                                                                                           

- bardzo dobry - 17 punktów,                                                                                                                        

- dobry - 14 punktów,                                                                                                                                    

- dostateczny - 8 punktów,                                                                                                                                   

- dopuszczający - 2 punkty. 

w II Liceum Ogólnokształcącym: 

Klasa realizująca 

innowację pedagogiczną  

o profilu: 

Przedmioty punktowane ze świadectwa 

wojskowym język polski matematyka historia 
wiedza 

o społeczeństwie 

ratownictwo medyczne język polski matematyka biologia chemia 
 

w Technikum nr 2: 

Klasa w zawodzie: Przedmioty punktowane ze świadectwa 

technik weterynarii język polski matematyka biologia chemia 

technik rolnik język polski matematyka biologia geografia 

technik żywienia                                              

i usług gastronomicznych 
język polski matematyka biologia chemia 

technik hotelarstwa język polski matematyka geografia język obcy 

technik organizacji turystyki język polski matematyka geografia język obcy 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1144/D2014000114401.pdf


 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty oceny 

z punktowanych przedmiotów przelicza się na punkty zgodnie z par. 14 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 610). 

 

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów. 

 

3. Szczególne osiągnięcia:  

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym  

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 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 o systemie oświaty: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty; 
 

- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora    

   oświaty:  

       a)    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

       b)    dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

       c)    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów. 

       d)    tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów, 

       e)    tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

       f)     tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 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 o systemie oświaty: 

       a)    dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych  

               ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 

       b)    dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych  

               ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

       c)    dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych  

               ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty; 
 

- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych                               

   lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,                         

   na szczeblu: 

      a)     międzynarodowym – 4 punkty, 

      b)    krajowym – 3 punkty, 

      c)    wojewódzkim – 2 punkty, 

      d)    powiatowym – 1 punkt. 
 

 



W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych 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. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,                                           

    w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty. 

 

5. Egzamin ósmoklasisty:                                                                                                                                                            

- język polski  - wynik w % x 0,35 (maksymalnie 35 pkt.);                                                                                                                                                                                                                                        

- matematyka - wynik w % x 0,35 (maksymalnie 35 pkt.); 

- język obcy nowożytny - wynik w % x 0,3 (maksymalnie 30 pkt.). 
 

Łączna maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać kandydat do klasy pierwszej: 

Egzamin ósmoklasisty – 100 pkt. 

Świadectwo + inne osiągnięcia – 100 pkt. 

Razem: 200 pkt. 

 

Niezależnie od wyżej określonych zasad w pierwszej kolejności do wybranej szkoły przyjmowany 

jest laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o ile kandydat spełnia wymagania 

ogólne niezbędne do przyjęcia do danej szkoły. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów  

lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających zdobycie tytułu laureata lub finalisty. 
 

Warunki przyjęcia do szkoły:                                                                                                                                                                     

Kandydaci składają następujące dokumenty: 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. 

2. Dwa zdjęcia. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

4. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywanego zawodu – dotyczy kandydatów 

do Technikum nr 2 w zawodach: technik weterynarii, technik rolnik, technik żywienia i usług                  

gastronomicznych (najpóźniej do 24 lipca 2019 r.). Badania bezpłatnie można przeprowadzić  

w Poradni Medycyny Pracy. Skierowania na wykonanie badań w Poradni Medycyny Pracy wydaje 

szkoła. 
 

Od 13 maja do 31 maja 2019 r. do godz. 15.00 kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły. 

Od 14 czerwca do 19 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 kandydaci mogą dokonać zmiany wyboru 

szkoły i/lub zmiany kolejności wybranych szkół. 

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie  

do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

16 lipca 2019 r. godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list 

kandydatów zakwalifikowanych. 

Od 16 lipca do 18 lipca 2019 r.  – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badania lekarskie. 

Od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00 - potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole 

poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie  

do szkoły. Dodatkowo kandydaci do Technikum nr 2 w zawodach: technik weterynarii,  

technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych składają zaświadczenia lekarskie 

zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

25 lipca 2018 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych  

do szkoły. 



O przyjęciu do wybranego typu szkoły będzie decydowała liczba punktów, jakie otrzymał 

kandydat z egzaminu, świadectwa i dodatkowych osiągnięć. Lista kandydatów przyjętych do danego 

typu szkoły będzie tworzona według zasad prowadzenia rankingu, tzn. na pierwszym miejscu tej listy 

będzie znajdował się kandydat mający największą liczbę punktów, na drugim z mniejszą ilością 

punktów, itd., aż do wyczerpania limitu miejsc, jaki może posiadać dany typ szkoły.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, w 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. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:  

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. 

Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość. 

 

Postępowanie rekrutacyjne do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przeprowadza 

powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjna. 

 

Postanowienia końcowe: 
 

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica                                    

lub pełnoletniego kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1.                                                          

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów,                          

która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie                      

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  

o którym mowa w pkt 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.                                                                   

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 


