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                     Wojkowice, 24. 04. 2017r. 
 

  

REGULAMIN REKRUTACJI 
do klas pierwszych 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach   
w roku szkolnym 2017/2018 

 
PODSTAWA PRAWNA 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 
z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. nr 59) 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. nr 60) 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących 
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586) 

5. Załącznik nr 1 postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-OR.110.2.19.2017 
z dnia 13 kwietnia 2017 w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy 
pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas 
pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych 
dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018. 

KRYTARIA  REKRUTACJI 
 
Planowane oddziały w  Liceum Ogólnokształcącym w Wojkowicach: 
 
Klasa Kierunek Przedmioty 

punktowane podczas 
rekrutacji 

Proponowane  przedmioty w zakresie 
rozszerzonym  

1 a  
Policyjno-  
prawny 

język polski, 
matematyka 
wiedza o 
społeczeństwie 
edukacja dla 
bezpieczeństwa 
 

            historia 
język angielski  
język polski 
do wyboru*: 
 wiedza o społeczeństwie, 
geografia 

 
* w zależności od układu wybranych 
rozszerzeń  

1 b  
Psychologiczno- 
pedagogiczny  

 
język polski, 
matematyka 
biologia, 

język polski 
biologia 
język angielski 
do wyboru*:  
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wiedza o 
społeczeństwie,  
 

wiedza o społeczeństwie, 
geografia 

* w zależności od układu wybranych 
rozszerzeń 

1 c  
Pożarniczo- 
ratowniczy  

 
język polski 
matematyka 
biologia 
informatyka 
 
 

matematyka 
chemia 
biologia 
do wyboru*: fizyka/ geografia 

* w zależności od układu wybranych 
rozszerzeń 
 

*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.  
 
Planowane oddziały w Technikum Architektury Krajobr azu:  
 
Klasa Zawód  Przedmioty 

punktowane podczas 
rekrutacji 

Przedmioty realizowane w zakresie 
rozszerzonym  

1 t  
Technik 
architektury 
krajobrazu  

 
język polski, 
matematyka 
geografia 
plastyka 

 

 
geografia 
informatyka 

 
 

1 g Technik geodeta  
język polski 
matematyka 
geografia 
zajęcia techniczne 

 

 
geografia 
informatyka 
 
 

1l Technik 
lotniskowych 
służb 
operacyjnych 

 
     język polski, 
     matematyka 
     geografia 
     informatyka 

 

 
geografia 
informatyka 

 
 

 
ZASADY  OGÓLNE:   

1. Zgłoszenia kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej trwają od : 
              

19 maja  do 19 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 
 
- w Technikum Architektury Krajobrazu dodatkowo wymagane jest zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie technika 
architektury krajobrazu, w zawodzie technika geodety oraz w zawodzie technika 
lotniskowych służb operacyjnych. 
- Kandydaci niepełnosprawni powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia 
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specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni  
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
2. Kandydaci składają świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia  
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie  

 
od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r. do godz.15.00 

 

3. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu 
kwalifikacyjnym, maksymalnie 200 punktów. 
 

4. Przy kwalifikowaniu kandydatów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 
w Wojkowicach  stosowany  będzie system punktowy wg poniższej tabeli: 

 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający – 2 punktów 

18  punktów 

dostateczny – 8 punktów 

dobry – 14 punktów 

bardzo dobry –17 punktów 

celujący – 18 punktów 

Matematyka 
jak w przypadku języka 
polskiego 18  punktów 

Pierwsze 
wybrane zajęcia 
edukacyjne 

jak w przypadku języka 
polskiego 

 18  punktów 

Drugie wybrane 
zajęcia 
edukacyjne 

jak w przypadku języka 
polskiego 18  punktów 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z 
wyróżnieniem  

 7 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim 
konkursie przedmiotowym organizowanym przez 
kuratora oświaty oraz tytułu finalisty w 
Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego, Olimpiadzie 
Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiadzie 
Informatycznej Gimnazjalistów i Olimpiadzie 
Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, ( o 
których mowa w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
– Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 z późn. zm.): 
- za jeden tytuł - 10 punktów  
- w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno 
szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 
wiedzy, artystycznych i sportowych 
wymienionych powyżej przyznaje się 
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w 

maksymalnie 18 punktów 
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tych zawodach, z tym ,że maksymalna liczba 
punktów za wszystkie osiągnięcia wynosi 18. 
 
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. 32a ust. 4 
i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 
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 
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ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 
2 pkt 8 ustawy: 
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, 
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. 
 
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno 
szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna 
liczba punktów możliwych do uzyskania za 
wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów. 
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w 
charakterze wolontariusza  
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 
 3 punkty 
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Egzamin gimnazjalny  100 punktów  

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu 
gimnazjalnego*: 

• język polski – 0,2 punktu za każdy 
uzyskany procent, 

• historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 
punktu za każdy uzyskany procent, 

• matematyka – 0,2 punktu za każdy 
uzyskany procent, 

• przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za 
każdy uzyskany procent, 

• język obcy nowożytny – 0,2 punktu  
za każdy uzyskany procent.  

 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku 
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na 
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, 
matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, 
biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego 
nowożytnego, wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej 
w stopniu: 
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny 
wyrażonej w stopniu: 
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu 
punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 
przez 2; 
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny 
wyrażonej w stopniu: 
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu 
punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 
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przez 4; 
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej 
w stopniu: 
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku 
przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej 
części egzaminu gimnazjalnego lub danej części 
egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw 
ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na 
punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny 
wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest 
przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu 
gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 
 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych 
w wyniku rekrutacji  

 

 200 punktów 

 

5. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w 
innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów 
oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co 
najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finali ści olimpiad przedmiotowych  ogłaszanych 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły 
ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach. 
 

6. Decyzję o przyjęciu do Liceum i technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych w Wojkowicach uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół wraz z 
Szkolną Komisją Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną uwzględniając zasady rekrutacji. Uczeń 
zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające zwolnienie z egzaminu 
gimnazjalnego. 
 

7. Liczba kandydatów przyjętych do liceum i technikum wynika  
z liczby uzyskanych przez nich punktów. O kolejności przyjęcia decyduje liczba punktów, 
poczynając od największej. Kandydaci będą przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc. 
 
7.1. Liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej powinna wynosić nie mniej niż 32 
uczniów.  
 
7.2. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej może być 
niższa od liczby określonej w punkcie 7.1.  
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7.3. Jeżeli kandydatów do danej klasy LO  jest mniej niż 32,  klasy nie otwiera się.  
W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego kontynuuje się nabór przy 
mniejszej liczbie kandydatów. 
  
7.4. Jeżeli kandydatów do danej klasy TAK  jest mniej niż 16, klasy nie otwiera się.  
W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego kontynuuje się nabór przy 
mniejszej liczbie kandydatów. 
8. Kandydaci spoza terenu powiatu będzińskiego (których gimnazja nie uczestniczą            
w procesie rekrutacji elektronicznej) mogą rejestrować się w systemie rekrutacji 
elektronicznej za pośrednictwem  Zespołu szkół ogólnokształcących i Technicznych           
w Wojkowicach. 
 

HARMONOGRAM DZIAŁA Ń DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI DO SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH W POWIATACH OBJ ĘTYCH REKRUTACJ Ą  
ELEKTRONICZN Ą 

Lp. Działanie Terminy 
postępowania 

rekrutacyjnego 

Terminy 
w postępowaniu  
uzupełniającym  

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 
ZSOiT w Wojkowicach 
wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie 
przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od 19 maja do 19 
czerwca 2017r. do 
godz.15.00 

od 14 lipca do 18 
lipca 2017r. 

 

2. 

 

Uzupełnienie wniosku 
o przyjęcie do ZSOiT w 
Wojkowicach o świadectwo 
ukończenia gimnazjum oraz  
o zaświadczenie o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego 

 

od 23 czerwca do 27 
czerwca 2017 

 

------------------- 

3. Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do ZSOiT w Wojkowicach i 
dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym, 
w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, 
o których mowa w art. 20t ust. 

Do 6 lipca 2017 r. Do 10 sierpnia 
2017r. 
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7Ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty 
 

4. Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych 
i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

7 lipca 2017 
(godz. 1000) 

 

11 sierpnia 2017r. 

5. Wydanie przez szkole prowadzącą 
kształcenie zawodowe skierowania 
na badania lekarskie -  z listy 
kandydatów zakwalifikowanych  - 
kandydatowi, który dokonał 
wyboru kształcenia w danym 
zawodzie w jednej szkole, w 
przypadku złożenia przez 
kandydata oświadczenia o wyborze 
tej szkoły. 

7 lipca 2017 r. 11 sierpnia 2017r. 

6. Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia 
w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum 
i oryginału zaświadczenia o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
a w przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe także 
zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu. 
Wszyscy kandydaci dostarczają 
również kartę zdrowia oraz dwie 
fotografie do legitymacji szkolnej 
(z nazwiskiem i imieniem na 
odwrocie) 

Od 7 lipca do 13 
lipca 2017r. 

 

do 14 sierpnia 
2017r. 

 

7. Podanie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły. 

14 lipca 2017 r. 
(godz. 9.00) 

Do 16 sierpnia 2017r 

8. Składanie wniosków o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia, przygotowanie i wydanie 
uzasadnień odmowy przyjęcia, 
składanie do dyrektora odwołań od 
rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej, 
rozstrzygnięcie przez dyrektora 
odwołań od rozstrzygnięć komisji 
rekrutacyjnej 

terminy określone w 
ustawie o systemie 
oświaty 
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Anna Augustyńska 
Dyrektor ZSOiT w Wojkowicach 


