
 

 

 

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA 

UCZNIÓW DO KLAS 

PIERWSZYCH  

W ZESPOLE SZKÓŁ  

W OZIMKU 
                                   

 

 

                                                               § 1 

 
1. Zespół Szkół w Ozimku ogłasza nabór w terminie określonym przez Opolskiego 

Kuratora Oświaty  na kolejny rok szkolny  do następujących typów szkół: 

     

 

1) Gimnazjum 

2) Liceum Ogólnokształacące 

 

Klasa IA –klasa  biologiczno-chemiczna 

Klasa IB – klasa społeczno – prawna 

Klasa IC – klasa fizjoterapii i kosmetologii 

 

3) Technikum  

 

                  Klasa TI -  technik informatyk 

                  Klasa TC -  technik cyfrowych procesów graficznych 

 

4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

                   

                  Klasa I WA – klasa wielozawodowa 

 

5) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

      1 Lod – 6 semestrów na podbudowie zsz w systemie zaocznym 

        (zajęcia w piątki i soboty) 

 

2. O rekrutacji uczniów do klas pierwszych ponadgimnazjalnych decyduje suma punktów 

uzyskanych: w wyniku egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku gimnazjum,  



za ocenę z języka polskiego, za oceny z trzech wybranych przedmiotów oraz za inne 

osiągnięcia ucznia wg Zarządzenia  Opolskiego Kuratora Oświaty: 

 

1) Przedmioty do wyboru dla uczniów: języki obce, matematyka, historia, 

biologia, fizyka, chemia, informatyka. 

 

2) Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą 

punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Kandydaci, którzy nie 

zakwalifikują się do wybranej klasy (profilu), mogą być przyjęci do tych 

oddziałów (profilów) w których będą wolne miejsca. 

 

3. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej klasy potwierdza, w terminie 

określonym w Zarządzeniu  Opolskiego Kuratora Oświaty  wolę podjęcia nauki w danej 

klasie składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia  

o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

                                                               

§ 2 

 

Terminy dotyczące: 

 rekrutacji do szkół podanych typów,  

 składania dokumentów do szkół,  

 dodatkowej rekrutacji, 

 ogłoszenia wyników rekrutacji, 

 potwierdzenia przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej\ 

 zostaną ogłoszone zgodnie z właściwym na dany rok szkolny zarządzeniem  Opolskiego 

Kuratora Oświaty (rozporządzeniem MEN). 

 

 

§ 3 

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – 

kwalifikacyjnym wynosi 200pkt. w tym: 

           1) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony  

w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu; 

           2) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie 

ukończenia gimnazjum języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wskazanych statucie szkoły oraz osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum. 

          3) wyniki egzaminu (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), 

wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu: 

a) języka polskiego 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie 

c) matematyki 

d) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii 

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

             przeliczane są na punkty wg zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać  

             max 20  punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt. 

§ 4 

 



W trakcie rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych  przyjmuje się następujący 

sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i z trzech wybranych zajęć 

edukacyjnych: 

 

1. język polski 

ocena: 

celująca                        - 21 pkt.  

bardzo dobra                - 18 pkt. 

dobra                            - 14 pkt. 

dostateczna                  -  10 pkt. 

dopuszczająca              -   4 pkt. 

 

2. każdy z trzech wybranych przez kandydata przedmiotów: 

ocena:  

celująca                         - 18 pkt. 

bardzo dobra                 - 16 pkt. 

dobra                             - 12 pkt. 

dostateczna                    -  8 pkt. 

dopuszczająca               -  2 pkt. 

 

 

§ 5 

 

Za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać 

maksymalnie 25 pkt. podzielonych według następujących zasad: 

 

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 pkt. 

 

2) udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty: 

a) na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt. 

b) na szczeblu ponadwojewódzkim  - 5 pkt. 

 

3) osiągnięcia sportowe lub artystyczne: 

a) na szczeblu powiatowym  (miejsca do I do III) – 1 pkt. 

b) na szczeblu wojewódzkim (miejsca do I do III) – 2 pkt. 

c) na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca do I do IV) – 3 pkt. 

 

Jeżeli na świadectwie gimnazjalnym wpisano kandydatowi osiągnięcia na poszczególnych 

szczeblach w różnych konkursach, uzyskuje on łączną liczbę punktów powstałą w wyniku 

sumowania. 

 

4) stały i udokumentowany wolontariat – 2 pkt 

5) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości 

lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu 

przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów zawartych w statucie,  

 

6) dodatkowe osiągnięcia takie jak: 

- wzorowa ocena z zachowania – 1 pkt. 

- udział w zajęciach kulturalno-artystycznych – 1 pkt. 



- uznana praca w samorządzie szkolnym – 1 pkt. 

 

§ 6 

 

1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych gimnazjum odbywa się na zasadach: 

1) uczniowie zamieszkali w obwodzie przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców  

2) jeśli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, do klasy pierwszej  mogą być przyjęci 

uczniowie spoza obwodu po złożeniu podania przez rodziców lub prawnych 

opiekunów do Dyrektora po spełnieniu kryteriów uwzględniając: 

a. rodzeństwo już uczęszczające do Gimnazjum,  

b.  szczególna sytuacja zdrowotna kandydata,  

c. sytuacja rodzinna (np. wielodzietność rodziny, rodzina niepełna,  

piecza zastępcza, itp.),  

d. bliskość szkoły dla kandydatów. 

e. ocena z zachowania 

3. dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w gimnazjum są: 

a. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

                                 b. oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu 

 

§ 7 

 

Rekrutacja kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum  

lub zasadniczej szkoły zawodowej odbywa się po złożeniu przez kandydata kopii 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  

w określonym zawodzie. 

 

§ 8 

 
1. Rekrutacje uzupełniającą przeprowadza się w terminie ogłoszonym zgodnie 

      z właściwym na dany rok szkolny zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty. 

2. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci  

      do wybranych szkół w pierwszym terminie. 

3. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami. 

 
§ 9 

 
1. Kandydat do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej dołącza do podania o przyjecie  

    do Zespołu Szkół w Ozimku dokumenty: 

1) kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopie zaświadczenia o wyniku egzaminu 

gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył  

( najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania); 

2) kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w określonym zawodzie; 

3) kandydaci – laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety  Główne olimpiad  

oraz Kuratora Oświaty. 

 


