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REGULAMIN REKRUTACJI 
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 

Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

1. Szkoły wchodzące w skład Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach prowadzą elektroniczny nabór 

kandydatów do szkół. Kandydat pomimo elektronicznego złożenia wniosku ma obowiązek wydrukować i dostarczyć 

wniosek do sekretariatu szkoły w terminie od 16 maja  2022 r. do 20 czerwca 2022r. 

1.1. Do przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną. 

1.2. System elektronicznej rekrutacji działa zgodnie z przepisami co do zasad naliczania punktów i kryteriów 

uzyskania punktów, o których mowa w ppkt 2.1 – 2.7. 

1.3. Kandydat, który złożył podanie o przyjęcie do szkoły dołącza w terminie od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. 

następujące dokumenty: 

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

b) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

c) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytuł laureata 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 

d) opinię wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną,                          

w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły, 

e) 2 zdjęcia, 

f) podanie o przyznanie miejsca w internacie. 

1.4. Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia dostarcza do szkoły w terminie do  29 lipca 2022 r. 

następujące dokumenty: 

a)  jeśli nie zostały złożone – oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia                              

o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Dodatkowo do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.: 

b)  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu (dotyczy wszystkich kierunków kształcenia). 

c)  orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami                                                     

(dotyczy Technikum: technik rolnik, technik hodowca koni, technik weterynarii, technik architektury 

krajobrazu; Branżowa Szkoła I Stopnia: kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych). 

Skierowania na badania wydaje sekretariat szkoły.   
 

2. Zasady naliczania punktów: 

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje Komisja Rekrutacyjna. Uczniowie są przyjmowani do wybranej 

klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Kandydatom, którzy nie 

zakwalifikują się do wybranej klasy w wybranym zawodzie Komisja Rekrutacyjna może zaproponować inną klasę       

w innym zawodzie. 
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2.1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

1) Wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego  

b) matematyki  

– mnoży się przez 0,35. 

2) wynik przedstawiony w procentach z:  

a) języka obcego nowożytnego   

– mnoży się przez 0,3. 

2.2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej  wyrażone w stopniu:  

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;  

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;  

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

2.3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 
 

2.4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:  

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 

kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów. 

2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 

turniejem o zasięgu ogólnopolskim 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty. 
 

3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora 

oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się                            

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

5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty. 

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty. 

5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 

szczeblu:  

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 
 

2.5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

2.6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny 

z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru  wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie: 

1) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  
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a) celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 

 

2) z wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.  
 

2.7. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty;  

b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora (pkt. 4 Regulaminu); 

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

a. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co 

najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;  

b. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu;  

3.1. 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.  
 

3.2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli po 

zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na kolejnym etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

a) wielodzietność rodziny kandydata;  
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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.  

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

3.3. Dokumenty należy złożyć  w terminie od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. 

Dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub 

pełnoletniego kandydata. Składający w/w dokumenty zobowiązany jest do zawarcia w nich klauzuli o treści: „Jestem 

świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. Wykaz punktowanych przedmiotów: 

W zależności od profilu klasy, która znajduje się w ofercie naszej szkoły kandydatom nalicza się punkty za oceny                           

z następujących przedmiotów: 

1. Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym - (I LO): język polski, j. angielski, matematyka, historia. 

2. Technikum: 

a)  do Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik - (I TR): język polski, język angielski, matematyka, biologia, 

b)  do Technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni (I THK)  język polski, język angielski, matematyka, 

biologia, 

c)  do Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa (I TH): język polski, język angielski, matematyka, 

geografia, 

d)  do Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu (I TAK): język polski, język angielski, 

matematyka, plastyka, 

e)  do Technikum kształcącego w zawodzie technik weterynarii (I TW): język polski, język angielski, matematyka, 

biologia, 

f)  do Technikum kształcącego w zawodzie technik geodeta (I TG): język polski, język angielski, matematyka, geografia, 

g) do Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk (I TL): język polski, język angielski, matematyka, geografia, 

h) do Branżowej Szkoły I stopnia ( I BS): język polski, język angielski, matematyka, geografia. 

 

5. Przeciwwskazania do nauki w: 

5.1. Technikum w zawodzie: 
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a) technik rolnik: mała sprawność fizyczna, wady wzroku, brak odporności na zmienne warunki atmosferyczne, stan 

zdrowia uniemożliwiający naukę jazdy ciągnikiem rolniczym oraz obsługę maszyn rolniczych, 

b) technik hodowca koni: mała sprawność fizyczna, brak odporności na zmienne warunki atmosferyczne, alergia na 

pył, sierść koni, stan zdrowia uniemożliwiający naukę jazdy ciągnikiem rolniczym oraz naukę jazdy konnej,  

c) technik hotelarstwa: widoczne ułomności fizyczne, słaba wytrzymałość fizyczna, nadmierna pobudliwość, wady 

wzroku, słuchu i postawy oraz choroby skóry odkrytych części ciała, 

d) technik architektury krajobrazu: mała sprawność fizyczna, brak odporności na zmienne warunki atmosferyczne, 

brak uzdolnień plastycznych, daltonizm, stan zdrowia uniemożliwiający naukę jazdy ciągnikiem rolniczym, 

e) technik weterynarii: słaby wzrok i słuch, alergia na sierść zwierząt, stan zdrowia uniemożliwiający naukę kierowania 

pojazdem silnikowym w zakresie kategorii B, 

f) technik geodeta: wady wzroku, zaburzenia równowagi i świadomości, znaczne zaburzenia układów: 

nerwowego, krążeniowego, żylaki kończyn dolnych, kostno – stawowego, a także cukrzyca oraz reumatyzm, 

g) technik logistyk: duże i średnie wady wzroku, astygmatyzm, brak widzenia obuocznego (dopuszczalne – małe 

wady wzroku w pełni korygowane szkłami), choroby ośrodkowego układu nerwowego (padaczka, zaburzenia 

równowagi, zawroty głowy), znacznego stopnia niedosłuch, znacznego stopnia ograniczenie zdolności ruchowej 

kończyn. 

5.2. Branżowej szkole  I Stopnia w zawodzie: 

a) mechanik pojazdów samochodowych: choroby skóry rąk, skłonność do uczuleń, alergii na paliwa płynne, oleje 

smarne lub płyny eksploatacyjne (np. płyn hamulcowy lub chłodniczy); wady wzroku niedające się korygować szkłami 

optycznymi (astygmatyzm, jednooczność, brak widzenia obuocznego, daltonizm, zaburzenia adaptacji wzroku                       

w ciemności); zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej; zaburzenia słuchu (niedosłuch); zaburzenia czucia; 

zmiany anatomiczne i czynnościowe ograniczające sprawność rąk i palców, zaburzenia znacznego stopnia 

ruchliwości w stawach biodrowych, kolanowych i skokowych; wady serca uniemożliwiające wykonywanie zawodu; 

przewlekłe schorzenie układu oddechowego; wzmożona pobudliwość nerwowa, zaburzenia równowagi, napady 

drgawkowe (epilepsja) i inne stany przebiegające z utratą przytomności, choroby przewlekłe jak: rozrusznik serca, 

pompa insulinowa, nadpobudliwość (ADHD), 

b) magazynier –  logistyk: duże i średnie wady wzroku, astygmatyzm, brak widzenia obuocznego (dopuszczalne – 

małe wady wzroku w pełni korygowane szkłami), choroby ośrodkowego układu nerwowego (padaczka, zaburzenia 

równowagi, zawroty głowy), znacznego stopnia niedosłuch, znacznego stopnia ograniczenie zdolności ruchowej 

kończyn, 

c) kierowca mechanik: cukrzyca, padaczka, daltonizm, wady wzroku niepoddające się korekcie przy pomocy szkieł 

optycznych, wady słuchu, choroby układu krążenia, choroby ograniczające sprawność ruchową kończyn, przewlekłe 

choroby układu oddechowego, przewlekłe choroby skóry rąk, silne uczulenie na produkty ropopochodne oraz płyny 

syntetyczne stosowane w technice, 

d) sprzedawca: wady wzroku i słuchu nie podlegające korekcji, schorzenia układu kostno-stawowego i dysfunkcje 

układu ruchu uniemożliwiające obsługę klientów oraz choroby skóry, 
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e) fryzjer: płaskostopie, żylaki, pocenie się rąk, zaburzenia równowagi, alergie na chemikalia, padaczka, nosicielstwo 

chorób zakaźnych, 

f) piekarz: padaczka, przewlekłe choroby oskrzeli oraz przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego, znacznie 

obniżające wydolność organizmu, 

g) kucharz: wady wzroku wymagające korekcji szkłami, zaburzenia widzenia barw, znaczny niedosłuch zaburzenia 

równowagi, zawroty głowy, omdlenia, choroby układów: nerwowego, krążenia (wady serca, nadciśnienie tętnicze, 

żylaki kończyn dolnych), oddechowego, kostno-stawowego, mięśniowego, ruchu, (zaburzenia sprawności kończyn, 

płaskostopie), cukrzyca, alergie, choroby skóry rąk, nosicielstwo chorób zakaźnych, zaburzenia psychiczne, 

uzależnienia, zaburzenia smaku i węchu.   

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych                         

i kandydatów nie przyjętych, zawierającej imiona  i nazwiska kandydatów. 

Rodzic kandydata w terminie 3 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 

publicznej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie to zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,                             

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.  

 

 

Zatwierdził: Dyrektor PZS Nr 1 w Krzyżowicach 

         Magdalena Zyder 

 

 

 

 

TERMINARZ  REKRUTACJI: 

Postępowanie podstawowe 

1. 
Składanie wniosków przez kandydatów do szkół 
ponadpodstawowych. od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. 

2. 
Składanie przez kandydatów do szkoły ponadpodstawowej 
świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku 
egzaminu ósmoklasisty, innych wymaganych dokumentów 

od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. 
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oraz złożenie nowego wniosku w przypadku zmiany szkoły 
przez kandydata. 

3. 
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 21 lipca 2022 r. 

4. 
Wydanie kandydatowi przez szkołę skierowania na badanie 
lekarskie – nie dotyczy Liceum Ogólnokształcącego od 16 maja 25 lipca 2022 r. 

5. 

Złożenie oryginałów, jeśli nie zostały złożone:  

- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia                   
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty  

oraz do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia: 

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu (wszystkie kierunki) oraz  

- orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdami (Technikum: technik 
rolnik, technik hodowca koni, technik weterynarii, technik 
architektury krajobrazu; Branżowa Szkoła: kierowca mechanik, 
mechanik pojazdów samochodowych). 

od 22 lipca do 29 lipca 2022 r. 

6. 
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do 
poszczególnych szkół. 1 sierpnia 2022 r. 

Postępowanie uzupełniające 

7. 
Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do 
szkoły dysponującej wolnymi miejscami w postępowaniu 
uzupełniającym wraz z kompletem dokumentów. 

od 2 sierpnia do 4 sierpnia 2022 r. 

8. 
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 
uzupełniającym. 

16 sierpnia 2022 r. 

9. 
Wydanie kandydatowi przez szkołę skierowania na 
badanie lekarskie - nie dotyczy Liceum Ogólnokształcącego od 2 do 16 sierpnia 2022 r. 

10. 
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych i  nieprzyjętych do 
poszczególnych szkół w postępowaniu uzupełniającym. 23 sierpnia 2022 r. 

 
 

Skierowania na badania wydaje sekretariat szkoły.   


