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Załącznik do Zarządzenia nr   27 /2020/2021 

Dyrektora Zespołu Szkół w Opalenicy  

z dnia   24 lutego 2021 r.                   

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH  
ZESPOŁU SZKÓŁ W OPALENICY  

na rok szkolny 2021/2022 

 

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Opalenicy zostały opracowane na podstawie: 
- ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) 

- 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. z 2019 r. poz. 1737),  

- zarządzenia nr 110.1.17.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2021 r.  

  w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych  

   przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych  

   w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022  

   w  województwie wielkopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

   podstawowej, 

- § 11baa ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

   czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 

   zarządza się, co następuje: 

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana 

przez dyrektora szkoły. 

 

Postępowanie prowadzone jest na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) kandydata. 

 

Kandydowanie do Zespołu Szkół  w Opalenicy i odpowiedniego profilu jest równoznaczne  

 z wyborem proponowanych przez szkołę przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym 

 zgodnie z zainteresowaniami uczniów. 

 

ZASADY REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM 

oraz BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA. 

 

1. Dokumenty kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Branżowej  

Szkoły I stopnia przyjmowane są w dniach od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.    

 

2. W dniach od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15:00 kandydaci składają do Szkoły   

podanie na druku pobranym ze strony internetowej szkoły. Na wniosku musi podpisać się 

kandydat oraz przynajmniej jeden rodzic. Kolejność zgłoszeń oraz dostarczania wniosku 

do szkoły nie ma znaczenia. Ważnym jest, aby dokonać tego w ww. terminie.  

 

3. W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty zgodnie z harmonogramem: 

      – podanie, 

      – 2 podpisane fotografie, 

      – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

      – zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
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    - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  

      do  podjęcia praktycznej nauki zawodu, ( w przypadku uczniów Technikum oraz Branżowej 

      Szkoły I Stopnia), 

    - kartę zdrowia ucznia. 

4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły,  

w tym wymagane załączniki, mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej  

na następujący adres e-mail: sekretariat@zs-opalenica.pl . Jeżeli kandydat będzie chciał 

przesłać wniosek elektronicznie, musi on być podpisany przez kandydata i rodzica. 

Wniosek przesłany bez podpisów nie będzie zaakceptowany. Należy również pamiętać,  

że po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

potwierdzeniem woli przyjęcia do szkoły kandydata zakwalifikowanego jest przedłożenie 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia  

o wynikach egzaminu ósmoklasisty w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.  

do godz. 15.00. 

5. Wniosek powinien być wypełniony dokładnie, w szczególności w zakresie opinii i orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych. Do wniosku wpisujemy wyłącznie aktualne  

i ważne opinie oraz orzeczenia, które należy dostarczyć wraz z wnioskiem. 

 

6. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. 

 

7. O przyjęciu kandydata do jednej z klas pierwszych liceum, technikum  

             oraz branżowej szkoły I stopnia decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu 

             kwalifikacyjnym.  

             Jej składnikami są: 

1) 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. 

  

2) 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:  

 

a) celującym - przyznaje się po 18 punktów; 

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów; 

c) dobrym - przyznaje się po 14 punktów; 

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów; 

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

 

Dodatkowo punktowane obowiązkowe zajęcia edukacyjne: 

 

1) profil psychologiczno - pedagogiczny - biologia, historia, 

2) profil dziennikarsko – prawniczy – wiedza o społeczeństwie, historia 

3) profil prozdrowotno - sportowy – biologia, geografia  

4) profil mundurowy – geografia, wiedza o społeczeństwie 

5) profil ekonomiczno - matematyczny – geografia, j. obcy nowożytny pierwszy 

6) profil sportowy (piłka nożna) – biologia, geografia 

mailto:sekretariat@zs-opalenica.pl
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7) technik logistyk - geografia, j. obcy nowożytny pierwszy 

8) technik informatyk  – geografia, j. obcy nowożytny pierwszy   

9) klasa wielozawodowa - geografia, wiedza o społeczeństwie   

maksymalna liczba - 72 pkt.   

7. Za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów; 

8. Za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi oraz 

    środowiska (w szczególności: wolontariat, hospicjum, schronisko dla zwierząt), systematyczna 

    praca uznana na podstawie opinii wychowawcy klasy – 3 punkty. 

 

9.  Za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie  

     z Załącznikiem do Zarządzenia Nr 110.1.17.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  

     z dnia 22 lutego 2021 r. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany  

     w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/202: 

1) 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; 

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: 

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; 

3) 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; 

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: 

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, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=2017-05-09&qplikid=1#P1A29
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=2017-05-09&qplikid=1#P1A29
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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; 

 

 

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: 

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, 

d)  powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 

 

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

      zawodów 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. 

     Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200. 

11. 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. 

 

12. 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: 

a) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci), 

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. 

 

13. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego, w szczególności z zachowaniem 

obowiązujących zasad rekrutacji, 

2)  przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i listy kandydatów niezakwalifikowanych, 

3)  przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=2017-05-09&qplikid=4244#P4244A4
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=2017-05-09&qplikid=4244#P4244A4
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4) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie  prób sprawności fizycznej,  

o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 oraz art. 143 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo 

oświatowe, gdy jest to wymagane do dokonania rekrutacji, 

5) w przypadku, gdy w toku procesu rekrutacji przeprowadzana jest próba sprawności fizycznej – 

przeprowadzenie prób, 

6) sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów prób sprawności 

fizycznej, 

7) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego, 

8)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

(załącznik do regulaminu), 

9) weryfikacja danych zawartych w dostarczonych wnioskach, 

10) sporządzanie w przewidzianym w przepisach prawa terminie uzasadnień odmów przyjęcia 

kandydatów, których rodzice o to wystąpili, 

11) niezwłoczne udzielanie Dyrektorowi szkoły wszelkich wyjaśnień, w szczególności  

w odniesieniu do kandydatów, których rodzice wnieśli odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej, 

12) dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów w trakcie całego procesu rekrutacji,  

z poszanowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o ochronie danych 

osobowych.  

 

14. Do zadań Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:  

1) określenie szczegółowego trybu i terminów pracy Komisji Rekrutacyjnej, 

2) umożliwienie członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi 

do nich dokumentami, 

3) organizacja i kierowanie pracami Komisji Rekrutacyjnej, 

4) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac Komisji Rekrutacyjnej, 

5) współpraca z innymi komórkami szkoły, w tym w szczególności z sekretariatem,  

            w zakresie gromadzenia dokumentów oraz kontaktu z rodzicami i kandydatami. 

 

15. Od 25 czerwca  do 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00 kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie  

      do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie  

      o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiany przez kandydata 

      wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje. 

 

      16. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów  niezakwalifikowanych 

     do klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia 

     nastąpi 22 lipca 2021 r.   

     Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  mogą    

      być  podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły. 

17. Od 23 do 30 lipca 2021 r. do godziny 15.00 kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają wolę 

      podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły 

      podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły 

      prowadzącej kształcenie zawodowe – także  zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

      orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
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18. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

      i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00.  

      Wyniki rekrutacji w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych mogą być 

      podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.  

       

19. Do 05 sierpnia 2021 r. istnieje możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

      uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

 

20. Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie odmowy przyjęcia, komisja rekrutacyjna uzasadnia 

      odmowy przyjęcia. 

 

21. Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia może nastąpić wniesienie  

      do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

22. Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły, dyrektor rozpatruje odwołanie  

      od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

23. Jeżeli Szkoła nie dokona pełnego naboru do 02 sierpnia  2021 r. wówczas  zgodnie z terminami 

      postępowania rekrutacyjnego w okresie od 3 do 23 sierpnia 2021 przeprowadzi dodatkowe 

      postępowanie uzupełniające.  

 

24. W procesie rekrutacji rodzice 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). 


