
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
DLA ABSOLWENTÓW KLAS ÓSMYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w  ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W CZELADZI
w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze zm.),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610),

 Decyzja  Śląskiego  Kuratora  Oświaty  Nr  OA-OR.110.1.24.2018  z  dnia  28  grudnia  2018  r.  oraz
Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca
decyzję nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania
postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania  uzupełniającego,  w  tym  terminów  składania
dokumentów do klas  pierwszych publicznych szkół  ponadpodstawowych dla  absolwentów szkół
podstawowych,  tj.  do  czteroletniego  liceum  ogólnokształcącego,  pięcioletniego  technikum,
trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020.

1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych prowadzona jest w systemie elektronicznym za pośrednictwem

serwisu: http://slaskie.edu.com.pl.

2. Na rok szkolny 2019/2020 dokonana zostanie rekrutacja do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 1 w zawodach:

A) Liceum Ogólnokształcące: liczba miejsc ogółem – 32

KLASA LICZBA
MIEJSC

LICZBA
ODDZIAŁÓW

profil ogólny

profil  ogólny  z  innowacją  pielęgniarstwo
i ratownictwo medyczne

16

16
1

B) Technikum nr 1: liczba miejsc ogółem – 160

Zawód Liczba
miejsc

Liczba
oddziałów

technik logistyk 48 1,5
technik grafiki i poligrafii cyfrowej 32 1
technik handlowiec 16 0,5
technik reklamy 16 0,5
technik hotelarstwa 16 0,5
technik spedytor 16 0,5
technik ochrony środowiska 16 0,5

W przypadku większej liczby kandydatów istnieje możliwość otwarcia dodatkowego
oddziału  za zgodą organu prowadzącego szkołę.

http://slaskie.edu.com.pl/


3. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
a) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
b) posiadają  zaświadczenie  lekarskie  zawierające  orzeczenie  o  braku  przeciwwskazań

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
4. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego,

matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
d) 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
ponad-wojewódzkim,  osiągnięcia  w  zakresie  aktywności  społecznej,  w  tym  na  rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
Wynik przedstawiony w procentach z: Punktacja

języka polskiego

mnoży się przez 0,3

maksymalnie

35 punktów

matematyki
maksymalnie 
35 punktów

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
maksymalnie 

30 punktów



Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz zajęcia edukacyjne
przyjęte do obliczenia ilości punktów:

Liceum Ogólnokształcące
Zajęcia edukacyjne przyjęte 

do obliczania ilości punktów
Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

Profil ogólny
Profil ogólny z innowacją 

pielęgniarstwo i ratownictwo
medyczne

język polski, matematyka
język angielski, wychowanie 

fizyczne
język polski,  matematyka

Technikum nr 1

Zawód
Zajęcia edukacyjne przyjęte 
do obliczania ilości punktów

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym

technik logistyk język polski, matematyka

geografia, informatyka

geografia, matematyka

technik spedytor język polski, matematyka
informatyka, język obcy

geografia, język angielski

technik hotelarstwa język polski, matematyka

język angielski, wychowanie 
fizyczne

geografia, język angielski

technik ochrony środowiska język polski, matematyka

informatyka, język obcy

język angielski, matematyka

technik organizacji reklamy język polski, matematyka
informatyka, plastyka

język angielski, język polski

technik handlowiec język polski, matematyka

informatyka, język obcy

język angielski ,geografia

technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej

język polski, matematyka
informatyka, plastyka

język angielski, informatyka

*)  w przypadku, gdy kandydat uczył się dwóch języków bierze się pod uwagę wyższą ocenę z zastrzeżeniem, iż przedmiot realizowany był jako
obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
**) wymienione przedmioty w rozszerzeniu będą realizowane w przypadku zebrania się odpowiedniej  liczby chętnych, natomiast w przypadku
niewystarczającej  liczby  uczniów  do  utworzenia  rozszerzenia  z  danego  przedmiotu,  uczniowi  może  zostać  zaproponowany  inny  przedmiot
w rozszerzeniu.

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:
Ocena z zajęć edukacyjnych Ilość punktów

celujący 18 punktów

bardzo dobry 17 punktów

dobry 14 punktów

dostateczny 8 punktów

dopuszczający 2 punkty

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia:
Rodzaj osiągnięcia Punktacja

Świadectwo ukończenia gimnazjum 
z wyróżnieniem

 7 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu 
ponad wojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów 
oświaty

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu 
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 pkt



międzynarodowym 

lub ogólnopolskim albo turniejem 
o zasięgu ogólnopolskim

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4 pkt

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy 
będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym 
przez kuratora oświaty

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego 7 pkt

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego 5 pkt

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy 
będących konkursem albo turniejem

o zasięgu ponad wojewódzkim 
lub wojewódzkim

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej 10 pkt

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu 

lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej 7 pkt

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej 5 pkt

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 pkt

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca 
w innych zawodach wiedzy, 

artystycznych lub sportowych, 
organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające 
na terenie szkoły, na szczeblu

 międzynarodowym 4 pkt

 krajowym 3 pkt

 wojewódzkim 2 pkt

 powiatowym 1 pkt

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 pkt

Aktywność społeczna, w tym na 
rzecz środowiska szkolnego w 

szczególności w formie wolontariatu
 3 pkt

5.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez
dyrektora  okręgowej  komisji  egzaminacyjnej  przelicza  się  na  punkty  oceny  z  języka
polskiego,  matematyki,  i  języka  obcego  nowożytnego,  wymienione  na  świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.



Przedmiot Ocena Punktacja

język polski
matematyka

celujący 35 punktów

bardzo dobry 30 punktów

dobry 25 punktów

dostateczny 15 punktów

dopuszczający 10 punktów

język obcy nowożytny

celujący 30 punktów

bardzo dobry 25 punktów

dobry 20 punktów

dostateczny 10 punktów

dopuszczający 5 punktów

6.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  
      rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą przyjmowani kandydaci
      z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze  
      względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-  
      pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
7.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
    rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą wolne miejsca to na trzecim etapie  
     postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące 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.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
8. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do
    wyczerpania planowanego limitu miejsc.

W przypadku większej liczby kandydatów istnieje możliwość otwarcia dodatkowego
oddziału za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

Działanie
Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.

od 26 lipca 2019 r.
do 30.lipca 2019 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty.

od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r. -------------------------------



3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do ZSOiT w Czeladzi 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczonych 
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności.

do 28 czerwca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do ZSOiT w Czeladzi 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
ustalonych przez wójta (burmistrza 

lub prezydenta) okoliczności wskazanych 
w oświadczeniach.

15 lipca 2019 r. 20 sierpnia 2019 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 lipca 2019 r.

6
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badania lekarskie.
od 16 lipca 2019 r.
do 18 lipca 2019 r.

od 21 sierpnia 2019 r.
do 23 sierpnia 2019 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły 

i zaświadczenie o wynikach egzaminu 
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, 
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe - także orzeczenia lekarskiego, 
o którym mowa w art.134 ustawy Prawo 

oświatowe.

od 16 lipca 2019 r.
do 24 lipca 2019 r.

od 21 sierpnia 2019 r.
do29 sierpnia 2019 r.

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów  nieprzyjętych.

25 lipca 2019 r. 30 sierpnia 2019 r.

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Niezwłocznie po podaniu 

do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych 
w postępowaniu 

rekrutacyjnym.

Niezwłocznie po podaniu 

do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 
w postępowaniu 

uzupełniającym.

Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26.02.2019 r.


