
ZASADY REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

1. Oceny z niżej wymienionych przedmiotów przelicza się odpowiednio na punkty:
- celujący - 18 punktów
-bardzo dobry - 17 punktów
-dobry - 14 punktów
-dostateczny - 8 punktów
-dopuszczający - 2 punkty

w II Liceum Ogólnokształcącym:

Oddział Przedmioty punktowane ze świadectwa

przygotowania
wojskowego

język polski matematyka język angielski informatyka

w Technikum nr 2:

Klasa
w zawodzie

Przedmioty punktowane ze świadectwa

technik weterynarii język polski matematyka biologia chemia

technik organizacji
turystyki język polski matematyka język angielski geografia

technik hotelarstwa język polski matematyka język angielski geografia

technik żywienia
i usług

gastronomicznych
język polski matematyka biologia chemia

technik kontroli
jakości

i bezpieczeństwa
żywności

język polski matematyka biologia chemia

technik mechanizacji
rolnictwa      

i agrotroniki
język polski matematyka język angielski biologia

W przypadku  osób  zwolnionych  z  obowiązku  przystąpienia  do  egzaminu  ósmoklasisty
oceny z punktowanych przedmiotów przelicza się na punkty zgodnie z par.  8 Rozporządzenia
Ministra  Edukacji  i  Nauki  z  dnia  18  listopada  2022  r.  w  sprawie  przeprowadzania
postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego  do  publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2022, poz. 2431).



2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów.

3. Szczególne osiągnięcia:

- uzyskanie  w  zawodach  wiedzy  będących  konkursem o  zasięgu  ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 5 punktów;

-uzyskanie  w  zawodach  wiedzy  będących  konkursem  o  zasięgu  międzynarodowym
albo ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów;

-uzyskanie  w  zawodach  wiedzy  będących  konkursem  o  zasięgu  wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

– 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

– 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 3 punkty;

-uzyskanie  w  zawodach  wiedzy  będących  konkursem o  zasięgu  ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim,  przeprowadzanym zgodnie  z przepisami  wydanymi  na podstawie
art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów;

-uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w  zawodach  wiedzy  innych  niż  wyżej  wymienione,  artystycznych  i  sportowych,
organizowanych  przez  kuratora  oświaty  lub  inne  podmioty  działające  na  terenie
szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.

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, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się
jednorazowo  punkty  za  najwyższe  osiągnięcie  tego  ucznia  uzyskane  w  tych  zawodach
w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne
w  zakresie  szkoły  podstawowej,  z  tym  że  maksymalna  liczba  punktów  możliwych
do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

4. Osiągnięcia  w  zakresie  aktywności  społecznej,  w  tym  na  rzecz  środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.



5. Egzamin ósmoklasisty:
- język polski - wynik w % x 0,35 (maksymalnie 35 pkt.);
-matematyka - wynik w % x 0,35 (maksymalnie 35 pkt.);
- język obcy nowożytny - wynik w % x 0,3 (maksymalnie 30 pkt.).

Łączna maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać kandydat do klasy pierwszej:
Egzamin ósmoklasisty – 100 pkt. 
Świadectwo + inne osiągnięcia – 100 pkt. 
Razem: 200 pkt.

Niezależnie od wyżej określonych zasad w pierwszej kolejności do wybranej szkoły przyjmowany jest
laureat  lub  finalista  ogólnopolskiej  olimpiady  przedmiotowej  oraz  laureat  konkursu
przedmiotowego  o zasięgu  wojewódzkim lub  ponadwojewódzkim,  o  ile  kandydat  spełnia
wymagania ogólne niezbędne do przyjęcia do danej szkoły.  Warunkiem przyjęcia jest złożenie
oryginałów  lub  poświadczonych  kopii  dokumentów  potwierdzających  zdobycie  tytułu
laureata lub finalisty.

Warunki przyjęcia do szkoły:
Kandydaci składają następujące dokumenty:

1.Wniosek o przyjęcie do szkoły.
2.Dwa zdjęcia.
3.Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu

ósmoklasisty.
4.Zaświadczenie  lekarskie  o  przydatności  do  wykonywanego  zawodu  –  dotyczy

kandydatów do Technikum nr 2 w zawodach: technik weterynarii, technik mechanizacji
rolnictwa i  agrotroniki,  technik  żywienia i  usług gastronomicznych,  technik  kontroli
jakości i bezpieczeństwa żywności. Badania bezpłatnie można przeprowadzić w Poradni
Medycyny Pracy. Skierowania na wykonanie badań w Poradni Medycyny Pracy wydaje
szkoła.

O  przyjęciu  do  wybranego  typu  szkoły  będzie  decydowała  liczba  punktów,
jakie otrzymał kandydat z egzaminu, świadectwa i dodatkowych osiągnięć. Lista kandydatów
przyjętych do danego typu szkoły będzie tworzona według zasad prowadzenia rankingu,
tzn. na pierwszym miejscu tej listy będzie znajdował się kandydat mający największą liczbę
punktów,  na  drugim z  mniejszą  ilością  punktów,  itd.,  aż  do  wyczerpania  limitu  miejsc,
jaki może posiadać dany typ szkoły.

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  publicznej  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami,  w  trzecim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  brane  są  pod  uwagę  łącznie
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. 
Wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.

Postępowanie  rekrutacyjne  do  Zespołu  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących
przeprowadza powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjna.
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