
ZASADY REKRUTACJI 2022 

I. Terminy rekrutacji 

 
   Terminy rekrutacji w danym roku określa postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w  Katowicach w 
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego, a  
także  terminów  składania dokumentów  do  klas  pierwszych (www.kuratorium.katowice.pl). 

  
II. Zasady rekrutacji 

1. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbywa się rekrutacja elektroniczna, do której 
przystąpienie jest jednoznaczne z jej akceptacją. 
 
2. Oddziały do których odbywa się nabór w roku szkolnym 2022/2023: 
 
Technikum nr 4 

 Technik elektronik 
 Technik informatyk 
 Technik mechatronik 
 Technik mechanik 
 Technik programista 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

 Operator obrabiarek skrawających  
 Elektronik  
 Ślusarz 

 
 
3. Nabór uczniów do szkoły średniej odbywa się na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego przez 
okręgowe komisje egzaminacyjne w klasie 8. Forma przyjęć do poszczególnych profili kształcenia jest 
ustalona przez dyrekcję zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i koncepcją dydaktyczno-
wychowawczą danego profilu kształcenia. Uczniowie ZSTiO, którzy zamierzają zmienić w klasie pierwszej od 
nowego roku szkolnego typ szkoły podlegają zasadom rekrutacji. 
 
4. Zasady rekrutacji do pierwszej klasy Technikum: 

a) stan liczbowy klasy (limit miejsc w oddziale klasowym) - 28 uczniów; 
b) uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą 

punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc; 
c) zasady przyznawania punktów za uzyskane oceny i szczególne osiągnięcia ucznia: 

o punkty za egzamin po klasie 8; 
o punkty za oceny: 

Ocena liczba punktów 

dopuszczający 2 punkty 
dostateczny 8 punktów 



dobry 14 punktów 
bardzo dobry 17 punktów 

celujący 18 punktów 

z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, informatyka lub fizyka; 

o 7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem; 
o 18 punktów łącznie w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z 

takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim, 
wojewódzkim i powiatowym, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły; 

o 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły; 

d) laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty 
przyjmowani są niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach; 

e) preferencje przy przyjęciu do szkoły, w przypadkach szczególnych określają przepisy ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe; 

f) szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1737). 

5. Tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 
oświatowe. 
 

 III.  Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w rekrutacji elektronicznej 

 
1. W  sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w terminach wyznaczonych przez 
Kuratora Oświaty należy złożyć następujące dokumenty: 

a) wniosek o przyjęcie do szkoły; 
b) świadectwo ukończenia  szkoły; 
c) zaświadczenie o  szczegółowych wynikach egzaminu po klasie 8; 
d) 2 zdjęcia podpisane na odwrocie; 
e) zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie lekarskie; 
f) kartę zdrowia. 

2. Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych kandydat: 

a) potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa  
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.  
Uwaga!  Niedostarczenie oryginałów dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej 
szkole i skreśleniem go z listy zakwalifikowanych;   

b) otrzymuje skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który potwierdza brak 
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.  Uwaga !  Niedostarczenie 
zaświadczenia w określonym terminie będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych w 
danym zawodzie. 
  

UWAGA  

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata 
informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 25 lipca 2022 r. do godz. 15, wskazując na przyczynę 



niedotrzymania terminu. Zaświadczenie lekarski lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której 
uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Brak terminowo dostarczonego 
zaświadczenia jest równoznaczny z rezygnacją z kontynuowania nauki w oddziale, do którego kandydat 
został przyjęty. 

 


