
Regulamin rekrutacji  
do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Twardogórze  
na rok szkolny 2016/2017  
Podstawa prawna:  
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.);  
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na 
punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych 
zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1942);  
3. Zarządzenie Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do 
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.  

§ 1.  
1. Rekrutacja do Technikum w Twardogórze będzie prowadzona drogą elektroniczną, tak jak do 
wszystkich szkół dla młodzieży w powiecie oleśnickim.  
2. Weryfikacji, za pomocą elektronicznego systemu naboru KSENON Optimum dokonywać będzie 
powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w 
Twardogórze komisja rekrutacyjna.  
3. Szczegółowe zasady elektronicznej rekrutacji znajdują się na stronie  
https://dolnoslaskie.edu.com.pl/  

§ 2.  
Planowany nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017  
Technikum - 4 letnie  
 

Oznaczenie 

oddziału 

Planowana liczba 

uczniów 

Zawód  Język obcy Przedmioty 

rozszerzone 

1aT 17 Technik 

ekonomista 

 

j. angielski  

j. niemiecki  

 

matematyka 

biologia 
1dT 17 Technik 

organizacji 

reklamy 

 
*Przydział do grup ze względu na kontynuację i stopień zaawansowania następuje na podstawie zapisu na 
świadectwie ukończenia gimnazjum.  

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 letnia   
 

Oznaczenie 

oddziału 

Planowana liczba 

uczniów 

Zawód  Język obcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

1aZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Klasy wielozawodowe: 

fryzjer, cukiernik, piekarz, 

stolarz, krawiec, mechanik 

pojazdów samochodowych, 

kierowca mechanik (nowy 

zawód), tapicer, 

elektromechanik pojazdów 

samochodowych, murarz – 

tynkarz, kamieniarz, betoniarz 

– zbrojarz, monter zabudowy i 

robót wykończeniowych w 

budownictwie, 

elektromechanik, blacharz 

 

 

j. niemiecki  



samochodowy, elektryk, 

wędliniarz, monter sieci 

instalacji i urządzeń 

sanitarnych, monter – 

elektronik, kucharz, ogrodnik, 

fotograf, lakiernik, ślusarz, 

operator obrabiarek 

skrawających, mechanik – 

monter maszyn i urządzeń 

oraz w innych zawodach, w 

których uczeń znajdzie 

praktyczną naukę zawodu.  

*Przydział do grup lub klas ze względu na kontynuację i stopień zaawansowania następuje na podstawie 
zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum  

 

§ 3.  
Kryteria przyjęcia kandydata do klasy pierwszej  
1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze jest posiadanie:  
 
1) świadectwa ukończenia gimnazjum;  
 
2) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu;  
 
3) zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 
września 2016 r. (dotyczy tylko kandydatów do zasadniczej szkoły zawodowej).  
 
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek, niż liczba wolnych miejsc w 
szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej 
decyduje suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200, w tym:  
1) 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o 
szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla 
zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze 
(biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na 
punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt,  
2) 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę 
ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych (maksymalnie 80 punktów) oraz inne 
osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 20 punktów).  
3. Punkty pochodzące z przeliczenia ocen z poszczególnych przedmiotów wpisanych na świadectwo 
ukończenia gimnazjum przyznaje się z następujących przedmiotów, w zależności od typu szkoły o 
przyjęcie do której ubiega się kandydat: 
 

Typ szkoły Profil/ zawód Punkty rekrutacyjne za 

przedmioty ze świadectwa 

ukończenia gimnazjum  

Technikum Technik ekonomista język polski  

język obcy (zdawany na 

egzaminie gimnazjalnym) 

matematyka  

biologia 

Technik organizacji reklamy 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa język polski  



język obcy (zdawany na 

egzaminie gimnazjalnym) 

matematyka  

informatyka  

 

4. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, każdego z trzech wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  
celujący - 20 punktów  
bardzo dobry - 16 punktów  
dobry - 12 punktów  
dostateczny - 8 punktów  
dopuszczający - 2 punkty  
5. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (załącznik nr 3 do 
regulaminu) kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów przy czym za:  
 
1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,  
 
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 
przez kuratorów oświaty:  
 
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,  
 
3) 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,  
 
4) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, innych niż wymienione powyżej, 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.  



 
5) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 
w formie wolontariatu - 2 punkty.  
 
6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 
artystycznych lub sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba 
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.  
7. Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym przedstawia załącznik nr 1 do 
regulaminu.  
8. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci z największą ilością punktów.  
9. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 
programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej 
niezależnie od kryteriów (załącznik nr 2 do regulaminu).  
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 psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej.  
11. 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:  
 
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.  

§ 4.  

Wymagane dokumenty  

1. Kandydat, w określonych terminach dostarcza do szkoły pierwszego wyboru komplet dokumentów 
na który składa się:  
 
1) wniosek o przyjęcie do szkoły według wzoru obowiązującego we wszystkich szkołach 
ponadgimnazjalnych powiatu oleśnickiego,  
 
2) poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,  
 
3) poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego,  
 
4) zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 
września 2016 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych – kandydatów do zasadniczej szkoły 
zawodowej),  



 
5) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub 
tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  
 
6) dwie fotografie, podpisane na odwrocie,  
 
7) inne dokumenty, o których mowa w art. 20t, ust. 2 ustawy o systemie oświaty.  
 
2. Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w 
zawodzie należy złożyć w wybranej szkole, w której kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki, w 
terminie określonym w §5. Nie złożenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów w podanym 
czasie powoduje usunięcie kandydata z listy.  

§ 5.  

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Twardogórze 

 

 

L.p Rodzaj czynności    Terminy w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej.  

od 01.06.2016 r. do 

23.06.2016 r.  

do 28.07.2016r.  

2 Dostarczenie kopii świadectwa 

ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego.  

od 24.06.2016 r. do 

28.06.2016 r.  

do 29.07.2016r  

3 Weryfikacja wniosków o przyjęcie do 

szkoły przez szkolną komisję 

rekrutacyjną.  

od 29.06.2016 r. do 

30.06.2016 r. do 

godziny 12:00  

do 29.07.2016r.  

4 Podanie do publicznej wiadomości list 

kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych.  

01.07.2016 r. do 

godziny 12:00  

23.08.2016r.  

5 Wydanie przez szkołę skierowań na 

badania lekarskie dla kandydatów 

zakwalifikowanych .  

od 01.07.206 r. do 

05.07.2016 r.  

23.08.2016r.  

6 1) Potwierdzenie woli podjęcia nauki 

(dostarczenie oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum oraz oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego). 2) Dostarczenie 

zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do 

kształcenia w zawodzie  

od 06.07.2016 r. do 

11.07.2016 r. do 

godziny 15:00  

do 26.08.2016r  

7 Podanie do publicznej wiadomości list 

kandydatów przyjętych oraz 

nieprzyjętych do szkoły.  

12.07.2016 r. do 

godziny 12:00  

29.08.2016r. do 

godziny 12:00  

§ 6.  

Tryb odwoławczy dla kandydatów nieprzyjętych  
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.  



2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub 
kandydata pełnoletniego z wnioskiem. 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 kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  
4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie 
dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  

§ 7.  

Postanowienia końcowe  
 
1. Informacji o naborze na rok szkolny 2016/2017 udziela sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 do 15:00, tel. (71) 315 80 14.  
 
 
2. Absolwenci gimnazjów spoza powiatu oleśnickiego oraz nie mający dostępu do Internetu zgłaszają 
się bezpośrednio do sekretariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w 
Twardogórze.  
 

3. Uczeń klasy pierwszej, który nie uzyskał promocji do klasy drugiej, po złożeniu deklaracji o 
powtarzaniu klasy pierwszej w macierzystej szkole, zgodnie ze statutem szkoły ma zagwarantowane w 
niej miejsce.  
 
 
4. Uczeń klasy pierwszej, który nie uzyskał promocji do klasy drugiej deklarując powtarzanie klasy 
pierwszej w innej szkole, uczestniczy w rekrutacji na zasadach ogólnych.  
 
 
5. Niniejszy regulamin udostępnia się kandydatom w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.  
 
 
6. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów o utworzeniu klasy decyduje organ prowadzący szkołę w 
porozumieniu z dyrektorem szkoły.  
 
 
7. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem należy rozstrzygać zgodnie obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, w szczególności zaś:  
 
- ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156);  
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, 
składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1942).  
 
8. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia.  
 
Wykaz załączników:  
1/ Załącznik nr 1 - Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły 
ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2016/2017.  
2/ Załącznik nr 2 - Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim na Dolnym 
Śląsku, których laureaci (lub finaliści) przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie 



od ustalonych kryteriów.  
3/ Załącznik nr 3 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2016/17 w 
województwie dolnośląskim.  


