Zasady rekrutacji uczniów
do Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu
Na rok szkolny 2020/2021
Nabór do klas pierwszych
Publicznego Technikum nr 7
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów do klas pierwszych technikum.
Obejmuje następujące kierunki :







Technik agrobiznesu
Technik analityk
Technik logistyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik usług fryzjerskich
Technik ochrony środowiska

Komisja rekrutacyjna przeliczając oceny na punkty będzie brała pod uwagę następujące zajęcia edukacyjne:
1. Język polski
2. Matematyka
3.Dwa obowiązkowe przedmioty ogólnokształcące.
Do przeliczania ocen na punkty będą brane pod uwagę wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia
edukacyjne
Przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły punktowane dodatkowo
(dotyczy wszystkich kierunków kształcenia):
1.Najwyższa ocena spośród ocen z przedmiotów: język angielski, język niemiecki, plastyka
2.Najwyższa ocena spośród ocen z przedmiotów: informatyka, technika, zajęcia wychowania fizycznego
gdzie za każdy przedmiot absolwent może uzyskać następującą ilość pkt. :






18 pkt - ocena celująca
17 pkt- ocena bardzo dobra
14 pkt - ocena dobra
8 pkt - ocena dostateczna
2 pkt - ocena dopuszczająca

1. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje maksymalnie 200 punktów, w tym:
a) za wynik egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów
b) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 100 punktów
1 Język polski 0,3
1% odpowiada 0,3 punktu
2 Matematyka 0,3
3 Język obcy nowożytny (poziom podstawowy) 0,2

1% odpowiada 0,2 punktu

2. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych ponad wojewódzkich i wojewódzkich przyjmowani są niezależnie
od kryteriów.
4. 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.
5. Punkty możliwe do uzyskania za inne osiągnięcia:
1 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 punktów

2 aktywność społeczna

3 punkty

szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
3

max 18
punktów

• konkursy o zasięgu ponad wojewódzkim organizowane
przez kuratorów oświaty
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

7 punktów

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

5 punktów

• konkursy o zasięgu wojewódzkim organizowane przez
kuratora oświaty
- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

7 punktów

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

5 punktów

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

7 punktów

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

5 punktów

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

3 punkty

• osiągnięcia artystyczne lub sportowe
- na szczeblu międzynarodowym

4 punkty

- na szczeblu krajowym

3 punkty

- na szczeblu wojewódzkim

2 punkty

- na szczeblu powiatowym

1 punkt

Minimum punktowe aby zostać przyjętym do poszczególnych klas Publicznego Technikum nr 7
Wynosi 90 pkt

W roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych
Branżowej Szkoły I stopnia nr 4
nie ma minimalnego progu punktowego.
Obejmuje następujące kierunki :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fryzjer
Stolarz
Dekarz
Cieśla
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Magazynie - logistyk
Murarz-tynkarz
Drukarz (offsetowy i fleksograficzny)
Introligator
Rolnik
Do Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 – kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych podań (wymagana jest
deklaracja zgody podpisana przez przyszłego pracodawcę u którego kandydat będzie odbywał praktyczną naukę
zawodu

TERMINY WAŻNE DLA UCZNIÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów do klas pierwszych Publicznego Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia

L.p.

1

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z
od 11.05.- 23.06. 2020r.
dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
do godz. 1500
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
oraz zaświadczenie o wynikach
egzaminu zewnętrznego

3

Wydanie przez szkołę prowadząca
kształcenie zawodowe skierowania na
badanie lekarskie

4

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

5

Potwierdzenie przez rodzica albo
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym
22-27.07.2020 R.
do godz. 1500

od 26-30.06.2020 r.

nie dotyczy

od 11.05.2020 r.
do 14.07.2020 r.
do godz. 1500

od 17.08.2020 r.
do 21.08. 2020 r.
do godz. 1500

13.07.2020 r.

17.08.2020 r.

13-20.07.2020 r.

17-21.08.2020 r.

do godz. 1500

do godz. 1500

Uwagi
Wniosek
składa się tylko w
szkole
pierwszego
wyboru
Oryginał
lub kopia
dokumentów
w szkole
pierwszego
wyboru

świadectwa ukończenia szkoły i
zaświadczenia i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, i ile nie zostały 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.
6

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

21.07.2020 r.
do godz. 1400

24 .08. 2020r.
do godz. 1400

Podstawa prawna rekrutacji:
Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych
branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie opolskim dostępne jest pod adresem:
https://www.kuratorium.opole.pl/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-rodzice-i-uczniowie/

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:

11 maja - 23 czerwca 2020:
•
•
•

•
•

2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane)
Karta informacyjna (dostępna na stronie www.staszic.opole.pl, w sekretariacie szkoły i punkcie
rekrutacyjnym - biblioteka),
Deklaracja zgody (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Publicznej Szkoły Branżowej
I Stopnia nr 4
dostępna na stronie www.staszic.opole.pl, w sekretariacie szkoły i punkcie
rekrutacyjnym)
Wydruk z logowania ze strony https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat
Od 11 maja 2020 - wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatowi ubiegającego
się o przyjęcie do szkoły.

24 czerwca - 21 lipca 2020





Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty
Od 13 do 20 lipca 2020 r. - składanie zaświadczeń od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do
szkoły.
21 lipca 2020 r. do godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Warunki szczegółowe rekrutacji






W przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo przyjęcia
mają sieroty, kandydaci przebywający w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz umieszczeni
w rodzinach zastępczych, kandydaci z problemami zdrowotnymi, którzy mają opinię poradni
psychologiczno – pedagogicznej w sprawie możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia
kandydatów oraz kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani są niezależnie od kryteriów.
Laureaci konkursów przedmiotowych ponadwojewódzkich i wojewódzkich przyjmowani są niezależnie
od kryteriów.
Uwaga! Wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół, o ile wskazane
jest odstępstwo lub niezgodność z kryteriami rekrutacji popełnionymi przez Komisję. Odwołanie składa
się w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie rozpatruje dyrektor Zespołu Szkół, a jego decyzja
o uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania jest ostateczna w postępowaniu rekrutacyjnym w szkole.
Rozdział V Procedura odwoławcza§ 9.
1. W terminie7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z
pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły
2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o
uzasadnienie.
3. Rodzic/prawny opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść
do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma
pisemna.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od
dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

