REGULAMIN REKRUTACJI
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 10
IM. PROF. J. GROSZKOWSKIEGO
W ZABRZU

na rok szkolny 2022/2023

Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego i technikum przyjmuje się absolwentów szkół
podstawowych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na
podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
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), oraz 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 ze
zm.).
Szkoła prowadzi rekrutację elektroniczną i kandydat poddaje się jej wynikom.
Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do
publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
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Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
Rodzaj czynności

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

od 1 sierpnia
2022 do 3
sierpnia 2022,
do godz. 15.00
od 1 sierpnia
2022 do 3
sierpnia 2022,
do godz. 15.00

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 16 maja 2022 do
20 czerwca 2022,
do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o
przyjęcie do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w
szkołach ponadpodstawowych.
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu
przeprowadzenia prób sprawności fizycznej.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

od 16 maja 2022 do
30 maja 2022, do
godz. 15.00

3.
4.

5.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana
przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do
których kandyduje.
7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności.
8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta
(burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
10. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie.
6.

11. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 13 maja 2022
od 31 maja 2022 do
13 czerwca 2022; II
termin do 7 lipca
20221
do 15 czerwca
2022; II termin do
8 lipca 2022
od 24 czerwca 2022
do 13 lipca 2022,
do godz. 15.00

od 4 sierpnia
2022 do 8
sierpnia 2022

do 13 lipca 2022

3 sierpnia 2022

do 19 lipca 2022

do 11 sierpnia
2022

20 lipca 2022

12 sierpnia
2022

od 16 maja 2022 do
25 lipca 2022

od 1 sierpnia
2022 do 17
sierpnia 2022
od 16 sierpnia
2022 do 18
sierpnia 2022,
do godz. 15.00

od 21 lipca 2022 do
28 lipca 2022, do
godz. 15.00

do 11 sierpnia
2022

1

Dyrektor szkoły wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w
pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt. 5

2

Regulamin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
13. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora
oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
14. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie
wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
15. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia.

29 lipca 2022, do
godz. 14.00

19 sierpnia
2022

29 lipca 2022

19 sierpnia
2022

do 1 sierpnia 2022

do 22 sierpnia
2022

do 5 sierpnia 2022

25 sierpnia
2022

16. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy
przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadniania odmowy przyjęcia

17. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
18. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania
do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane
załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
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Kryteria rekrutacji elektronicznej szkół ponadpodstawowych
w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu
VII Liceum Ogólnokształcące – ilość osób: 56
O przyjęciu ucznia do szkoły ponadpodstawowej decyduje liczba punktów
Kryterium
Język polski

Punktacja szczegółowa
dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
jak w przypadku języka polskiego
jak w przypadku języka polskiego

Punktacja
maksymalna
18 punktów

Matematyka
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne:
(najlepsza ocena z jednego z przedmiotów: chemia, geografia,
biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, pierwszy język obcy,
drugi język obcy)
jak w przypadku języka polskiego
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne:
(najlepsza ocena z jednego z przedmiotów: chemia, geografia,
biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, pierwszy język obcy,
drugi język obcy)
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
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.
(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły)
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu
(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły)
Egzamin ósmoklasisty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
a) wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego mnoży się przez 0,35

18 punktów
18 punktów

b) wynik przedstawiony w procentach z matematyki mnoży się przez 0,35
c) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

35 punktów
30 punktów
200 punktów

18 punktów

7 punktów
18 punktów

3 punkty
100 punktów
35 punktów

W przypadku równorzędnych wyników 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 psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po
zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (kryteria te mają jednakową wartość):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, lub niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
5) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Jeżeli kandydat zaznaczy we wniosku którekolwiek z powyższych kryteriów, konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem
odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium.
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VII Liceum Ogólnokształcące: oddział Mistrzostwa Sportowego - piłka nożna. Ilość osób: 28
Do klasy I sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy
właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki niż liczba wolnych miejsc w szkole lub
oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
Kryterium
Język polski

Punktacja szczegółowa
dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
jak w przypadku języka polskiego
jak w przypadku języka polskiego

Punktacja
maksymalna
18 punktów

Matematyka
Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne:
(najlepsza ocena z jednego z przedmiotów: chemia, geografia,
biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, pierwszy język obcy,
drugi język obcy)
jak w przypadku języka polskiego
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne:
(najlepsza ocena z jednego z przedmiotów: chemia, geografia,
biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, pierwszy język obcy,
drugi język obcy)
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
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.
(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły)
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu
(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły)
Egzamin ósmoklasisty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
a) wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego mnoży się przez 0,35

18 punktów
18 punktów

b) wynik przedstawiony w procentach z matematyki mnoży się przez 0,35
c) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

35 punktów
30 punktów
200 punktów

18 punktów

7 punktów
18 punktów

3 punkty
100 punktów
35 punktów

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (kryteria te mają jednakową wartość):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, lub niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
5) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Jeżeli kandydat zaznaczy we wniosku którekolwiek z powyższych kryteriów, konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem
odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium.
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Technikum nr 7
technik informatyk – ilość osób: 28
technik programista – ilość osób: 42
technik elektronik – ilość osób: 14
O przyjęciu ucznia do szkoły ponadpodstawowej decyduje liczba punktów
Kryterium
Język polski

Matematyka

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne:

Punktacja szczegółowa
dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
jak w przypadku języka
polskiego
jak w przypadku języka
polskiego

(najlepsza ocena z jednego z przedmiotów: chemia, geografia, biologia, fizyka,
informatyka, pierwszy język obcy, drugi język obcy)
jak w przypadku języka
Drugie wybrane zajęcia edukacyjne:
(najlepsza ocena z jednego z przedmiotów: chemia, geografia, biologia, fizyka,
polskiego
informatyka, pierwszy język obcy, drugi język obcy)
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
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.
(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły)
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w
formie wolontariatu
(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły)
Egzamin ósmoklasisty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
a) wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego mnoży się przez 0,35
b) wynik przedstawiony w procentach z matematyki mnoży się przez 0,35
c) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

Punktacja
maksymalna
18 punktów

18 punktów
18 punktów
18 punktów
7 punktów
18 punktów

3 punkty
100 punktów
35 punktów
35 punktów
30 punktów
200 punktów

W przypadku równorzędnych wyników 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.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego
etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria (kryteria te mają jednakową wartość):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, lub niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
5) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Jeżeli kandydat zaznaczy we wniosku którekolwiek z powyższych kryteriów, konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem
odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium.
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do dokumentów należy również dołączyć zaświadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (szkoła wydaje skierowania na badania).
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W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty, przelicza sie na punkty oceny z języka polskiego,
matematyki, i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym
za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;
2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 30 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów;

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza
postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2022 r.
Rodzaje dokumentów i zasady potwierdzania ich za zgodność z oryginałem określa ustawa prawo oświatowe.
Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej
1) Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 5 sierpnia 2022 r.
2) Komisja sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie do 3 dni od wystąpienia o sporządzenie takiego
uzasadnienia.
3) Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie do
3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego.
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