
REGULAMIN REKRUTACJI 

na rok szkolny 2022/2023 

do Zespołu Szkół 

im. Bohaterów Września 1939 Roku 

w Iławie 

 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U.  

z 2021 r. poz. 1082),  

 Rozporządzenie 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) 

 Rozporządzenie 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. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) 

 

I. Kierunki kształcenia 

1. Technikum 

 zawód – technik budownictwa  

 zawód – technik ekonomista 

 zawód – technik informatyk 

 zawód – technik grafiki i poligrafii cyfrowej  

 zawód – technik przemysłu mody  

  

2. Branżowa Szkoła I Stopnia        

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

monter konstrukcji budowlanych 

monter izolacji budowlanych 

 

  II. Wymagane dokumenty 

 

1. Kandydaci składają następujące dokumenty: 

a) wniosek o przyjęcie do szkoły (według ustalonego wzoru), 

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

c) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

d) oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez 

kandydata, 

e) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim , 

f) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – skierowanie wydawane   

w sekretariacie szkoły, 

g) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną ,  

w tym publiczną poradnię specjalistyczną , w sprawie pierwszeństwa  

w przyjęciu ucznia  z problemami zdrowotnymi, 

h) kartę zdrowia i bilans zdrowia, 

i) dwie fotografie (podpisane na odwrocie), 

j) zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach 



przedmiotowych, sportowych i artystycznych co najmniej na szczeblu 

powiatowym.      

 

 III. Kwalifikowanie kandydatów 

 

1. Rekrutacja do technikum i branżowej szkoły I stopnia  w Zespole Szkół                       

im. Bohaterów Września 1939 Roku odbywa się na podstawie: 

a) sumy punktów uzyskanych w wyniku egzaminu ósmoklasisty –                          

max 100 punktów 

 

 Punktacja za: Punktacja 

szczegółowa: 

Egzamin 

ósmoklasisty 

Wynik wyrażony w procentach z: 

 

- języka polskiego  

 

- matematyki  

 

- języka obcego nowożytnego  

 

 

 

x 0,35 

 

x 0,35 

 

x 0,3 

 

 

b) sumy punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w zależności od typu klasy: 

 technik budownictwa: 

       język polski, język angielski, matematyka, fizyka 

 technik ekonomista: 

       język polski, język angielski, matematyka, geografia 

 technik informatyk:  

       język polski, język angielski, matematyka, geografia 

 technik grafiki i poligrafii cyfrowej:  

       język polski, język angielski, matematyka, geografia 

 technik przemysłu mody: 

       język polski, język angielski, matematyka, wiedza                                      

      o społeczeństwie 

 branżowa szkoła I stopnia: 

       język polski, język obcy, matematyka, plastyka 

 

Punktacja za: Punktacja szczegółowa: MAXIMUM 

Oceny z: 

języka polskiego, 

języka obcego  

i dwóch wskazanych 

przedmiotów  

 

celujący           – 18 

bardzo dobry   – 17 

dobry               – 14 

dostateczny      –  8 

dopuszczający –  2 

 

18 x 4 = 72 pkt 

Świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej z 

wyróżnieniem 

7 pkt 7 pkt 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o 

zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 
 



kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  18 pkt 

- 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 wojewódzkim organizowanym przez Warmińsko-

Mazurskiego 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   

 

3 pkt 

- tytułu finalisty konkursu 

tematycznego lub 

interdyscyplinarnego  

 

2 pkt 

Uzyskanie wysokiego miejsca w 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 

Osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w 

tym na rzecz środowiska 

3 pkt 3 pkt 



szkolnego, w 

szczególności w formie 

wolontariatu. 

 

2. 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. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Zespół Szkół nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

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  

 


