WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dla kandydatów do klas pierwszych:
technikum informatycznego, budowlanego, ekonomicznego, handlowego
oraz branżowej szkoły I stopnia
i na semestr pierwszy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
w ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. T. KUTRZEBY W OBORNIKACH.

I. Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

II. Technikum
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terminy składania dokumentów do klas pierwszych technikum.
l.p.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie w
sekretariacie szkoły na druku własnym
szkoły (do pobrania na stronie szkoły
http://zs.oborniki.info/ w zakładce
REKRUTACJA 2021/2022). Do podania
należy dołączyć:
- dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne
podpisane imieniem, nazwiskiem, datą
urodzenia i adresem zamieszkana
- kartę zdrowia.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o
wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz
złożenie nowego wniosku w związku ze
zmianą profilu klasy
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły

3.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca
2021 r.
do godz. 15.00

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
Od 3 sierpnia do 5
sierpnia 2021 r.

Od 25 czerwca
2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

Nie dotyczy

Do 21 lipca 2021 r.

13 sierpnia 2021 r.
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4.

5.

6.

7.

ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Wydanie przez szkołę skierowania na
badania lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych, w
przypadku złożenia przez kandydata
oświadczenia o wyborze tej klasy
(technikum budowlane).
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej, a także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu
(technikum budowlane).
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

Od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021
r.

Od 3 sierpnia do 13
sierpnia 2021 r.

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15:00

Od 17 sierpnia do
20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15:00

*

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

* UWAGA!
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20
sierpnia 2021 r. do godz. 15:00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację
składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.
Zaświadczenie lub orzeczenia składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został
przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.
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2. Kryteria rekrutacji dla technikum
l.p.
przedmioty / osiągnięcia przeliczane na punkty
1. Liczbowo określona ocena z języka polskiego
2.

Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego

3.

Liczbowo określona ocena z matematyki

4.

Liczbowo określona ocena z przedmiotu:
technik ekonomista – geografia
technik handlowiec – biologia
technik informatyk – informatyka
technik budownictwa– geografia
przyznaje się za oceny wyrażone w stopniu:
celującym – 18 pkt
bardzo dobrym – 17 pkt
dobrym – 14 pkt
dostatecznym – 8 pkt
dopuszczającym – 2 pkt
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty :
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5.
6.

7.

8.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego.
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione , artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
na szczeblu:
- międzynarodowym,
- krajowym,
- wojewódzkim,
- powiatowym.
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,

punktacja
max 18
pkt
max 18
pkt
max 18
pkt

łącznie

max 18
pkt

7 pkt

10 pkt
7 pkt
5 pkt

10 pkt
7 pkt
5 pkt
7 pkt
5 pkt
3 pkt

4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt
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wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 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 punktów.
3 punkty
9. Aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska
szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu.
10. Egzamin ósmoklasisty:
wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
- mnoży się przez 0,35
c) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,3
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

max 100
pkt

max
100 pkt

200 pkt

3. Postępowanie w przypadkach szczególnych
a) w przypadku gdy uczeń z powodów losowych lub zdrowotnych,
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (został zwolniony
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) , przelicza się na punkty
oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz
jednego przedmiotu do wyboru, wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej według zasady:
 dla języka polskiego i matematyki:
celujący
– 30 pkt
bardzo dobry
– 25 pkt
dobry
– 20 pkt
dostateczny
– 10 pkt
dopuszczający
– 5 pkt
 dla języka obcego i przedmiotu do wyboru:
celujący
– 20 pkt
bardzo dobry
– 18 pkt
dobry
– 13 pkt
dostateczny
– 8 pkt
dopuszczający
– 2 pkt
b) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.
c) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła
nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę poniższe kryteria:
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- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
c) Kryteria, o których mowa w punkcie b) mają jednakową wartość.
4. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
- rodzice kandydata lub pełnoletni kandydat mają prawo wystąpić do komisji
rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
(do 7 dni od dnia opublikowania listy przyjętych i listy nieprzyjętych
kandydatów),
- komisja rekrutacyjna ma 5 dni (od dnia wystąpienia rodziców
kandydata lub pełnoletniego kandydata) na sporządzenie takiego
uzasadnienia,
- rodzice kandydata lub pełnoletni kandydat mają prawo odwołać się
do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni
od otrzymania uzasadnienia sporządzonego przez komisję rekrutacyjną,
- dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania
odwołania.
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III. Branżowa szkoła I stopnia
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terminy składania dokumentów do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia.
l.p. Rodzaj czynności

1.

Złożenie podania o przyjęcie w sekretariacie szkoły
na druku własnym szkoły (do pobrania w
sekretariacie lub na stronie szkoły

http://zs.oborniki.info/ w zakładce
REKRUTACJA 2021/2022.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

Od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021
r.
do godz. 15.00

Od 3 sierpnia do5
sierpnia 2021 r.

Od 25 czerwca 2021
r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
Do 21 lipca 2021 r.

Nie dotyczy

13 sierpnia 2021 r.

22 lipca 2021

16 sierpnia 2021 r.

Od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
godz. 15.00

Od 17 sierpnia do
20 sierpnia 2021 r.
do godz. 15:00

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14:00

23 sierpnia 2021 r.

Do podania należy dołączyć:
- dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne
podpisane imieniem, nazwiskiem,
datą urodzenia i adresem
zamieszkania.
- kartę zdrowia,
- zaświadczenie o miejscu odbywania
praktycznej nauki zawodu (do pobrania w

sekretariacie lub na stronie szkoły
http://zs.oborniki.info/ w zakładce
REKRUTACJA 2021/2022)
2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i
zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o
ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych.

4.

5.

6.
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SEMESTR PIERWSZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
ROZPOCZYNAJĄCY NAUKĘ WE WRZEŚNIU.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terminy składania dokumentów na semestr pierwszy liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych.
l.p. Rodzaj czynności

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Złożenie podania o przyjęcie w
sekretariacie szkoły na druku własnym
szkoły (do pobrania w sekretariacie
lub na stronie szkoły
http://zs.oborniki.info/ w zakładce
REKRUTACJA 2021/2022).
Do podania należy dołączyć:
- dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne
podpisane imieniem, nazwiskiem,
datą urodzenia i adresem
zamieszkania.
Uzupełnienie wniosku o przyjecie do
szkoły dla dorosłych o świadectwo
ukończenia szkoły lub świadectwo
szkolne promocyjne.
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez kandydata woli
przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum lub ośmioletniej szkoły
podstawowej o ile nie zostało złożone
wraz z wnioskiem o przyjęcie do
szkoły dla dorosłych.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

Termin w
Termin w
postępowaniu
postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
Od 14 czerwca 2021
Od 14 lipca do 16
r.
lipca 2021 r.
do 30 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

Od 25 czerwca 2021 r
do 30 czerwca 2021 r
do godz. 15.00

Nie dotyczy

Do 7 lipca 2021 r.

16 lipca2021 r.

8 lipca 2021 r.
do godz. 10:00

23 lipca 2021 r.

od 8 lipca 2021 r.
do 12 lipca 2021 r.
do godz. 15:00

Od 26 lipca do
29 lipca 2021 r.
do godz. 15:00

13 lipca 2021 r.
do godz. 13.00

30 lipca 2021 r.
do godz. 13.00
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SEMESTR PIERWSZY SZKOŁY POLICEALNEJ ROZPOCZYNAJĄCEJ NAUKĘ
WE WRZEŚNIU.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terminy składania dokumentów na semestr pierwszy szkoły policealnej.
l.p. Rodzaj czynności

1.

2.

3.

4.

5.

Złożenie podania o przyjęcie w
sekretariacie szkoły na druku własnym
szkoły (do pobrania w sekretariacie).
Do podania należy dołączyć:
- dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne
podpisane imieniem, nazwiskiem,
datą urodzenia i adresem
zamieszkania.
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez kandydata woli
przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa
potwierdzającego posiadanie
wykształcenia średniego, o ile nie
zostało złożone wraz z wnioskiem o
przyjęcie do szkoły policealnej.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

Termin w
Termin w
postępowaniu
postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
Od 14 czerwca 2021
Od 14 lipca
r.
do 16 lipca 2021 r.
do 30 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

do 7 lipca 2021 r.

23 lipca 2021 r.

8 lipca 2021 r.

26 lipca 2021 r.

od 8 lipca 2021 r.
do 12 lipca 2021 r.
do godz. 15:00

Od 26 lipca
do 27 lipca 2021 r.
do godz. 15:00

13 lipca 2021 r.
godz. 13.00

30 lipca 2021 r.
do godz. 13:00

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA
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