REGULAMIN REKRUTACJI 2022/2023
Załącznik do Zarządzenia nr 25/2021/2022
Dyrektora Zespołu Szkół w Opalenicy
z dnia 28 lutego 2022 r.

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ W OPALENICY
na rok szkolny 2022/2023
Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Opalenicy zostały opracowane na podstawie:
- ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
- ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,
- rozporządzenia 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. 2019. poz. 1737),
- zarządzenia nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (…) na rok szkolny 2022/2023,
zarządza się, co następuje:

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna
powołana przez dyrektora szkoły.
2. Postępowanie prowadzone jest na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.
3. Kandydowanie do Zespołu Szkół w Opalenicy i odpowiedniego profilu jest równoznaczne
z wyborem proponowanych przez szkołę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzony
zgodnie z zainteresowaniami uczniów.
4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszych liceum, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia
decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Jej składnikami są:
a) punkty uzyskane z egzaminu ósmoklasisty:
wynik z j. polskiego (max 100%=35 pkt.) liczymy wg zasady 100% x 0,35 max 35 pkt.
wynik z matematyki (max 100%=35 pkt.) liczymy wg zasady 100% x 0,35 max 35 pkt.
wynik z j. obcego nowożytnego (max 100%=30 pkt.) liczymy wg zasady
100% x 0,30 max 30 pkt.
b) w przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
ocen z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych przez dyrektora szkoły, za oceny wyrażone w stopniu:
celujący -18 punktów;
bardzo dobry - 17 punktów;
dobry - 14 punktów;
dostateczny - 8 punktów;
dopuszczający - 2 punkty.
Punktowane zajęcia edukacyjne przy przyjmowaniu uczniów do klas pierwszych
w Liceum Ogólnokształcącym:
a)
b)
c)
d)
e)

profil humanistyczny – wiedza o społeczeństwie, historia
profil prozdrowotny – biologia, j. angielski
profil służb mundurowych – geografia, wiedza o społeczeństwie,
profil społeczno – ekonomiczny – geografia, j. angielski,
oddział mistrzostwa sportowego (piłka nożna) – biologia, j. angielski.
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Punktowane zajęcia edukacyjne przy przyjmowaniu uczniów do klas pierwszych Technikum
i Branżowej Szkoły I stopnia
a) technik logistyk - geografia, j. angielski,
b) technik informatyk – informatyka, j. angielski,
c) klasa wielozawodowa - geografia, wiedza o społeczeństwie.
5. Za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów.
6. Za osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
7. Punkty przyznane za osiągnięcie wysokich lokat w zawodach wiedzy lub artystycznych
wymienionych w - rozporządzenia 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. 2019. poz. 1737),
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
7 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
5 punktów;
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. 6 ustawy o systemie oświaty
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowy
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowy
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
plane nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się
10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
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4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
- 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:
- międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
- krajowym - przyznaje się 3 punkty,
- wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
- powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
8. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 7, 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.
W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo
w konkursie.
Warunkiem przyjęcia do Zespołu Szkół w Opalenicy jest złożenie oryginałów
lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200.
9. Przy przyjmowaniu do klasy pierwszej, niezależnie od wyżej określonych zasad, pod
warunkiem złożenia oryginałów dokumentów, do wybranego oddziału przyjmowany jest:
- laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
- laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
10. 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 psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
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11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi
miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
12. Kandydat do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego składając dokumenty może wybrać
maksymalnie trzy profile .
13. Kandydat do klasy pierwszej Technikum składając dokumenty może wybrać dwa zawody,
w których chciałby się kształcić.
14. Do Branżowej Szkoły I –stopnia przyjmujemy młodocianych pracowników na podstawie
potwierdzonej przez pracodawcę na podaniu do szkoły informacji o praktycznej nauce zawodu.
15. Kandydaci do Zespołu Szkół w Opalenicy składają dokumenty w wyznaczonym terminie
wraz z wymienionymi na podaniu załącznikami.
16. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum, powinni posiadać
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
17. Kandydatowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo odwołania od decyzji
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od momentu ogłoszenia
listy przyjętych do Zespołu Szkół w Opalenicy. Podstawą odwołania mogą być tylko formalne
uchybienia w przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do obowiązujących
przepisów.
18. W procesie rekrutacji rodzice ( opiekunowie prawni) kandydatów składają również pisemne
oświadczenie w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje Religii oraz oświadczenia o ewentualnej
rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach Wychowania do Życia w Rodzinie ( druki do pobrania ze
strony internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły).
19. ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU MISTRZOSTWA SPORTOWEGO.
1) do oddziału mistrzostwa sportowego przyjmuje się kandydatów którzy:
- posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony
orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
- posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;
- uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez
polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone
szkolenie sportowe;
2) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa
w ust. 19 pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej;
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3) kandydaci, którzy nie przystąpią do prób sprawności fizycznej nie będą brani pod uwagę na
drugim etapie rekrutacji;
4) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w ust. 11;
3) do oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej
ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają odpowiednio warunki,
o których mowa w ust. 19 pkt.1 i posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
4) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
odpowiednio następujące kryteria:
- wyniki egzaminu ósmoklasisty;
- wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez
dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego
oddziału;
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty
działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.
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