REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH
im. Jana Szczepanika w Tarnowie na rok szkolny 2022/2023
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 poz. 1082, Dz. U. z 2022 poz. 655 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm., Dz. U. z 2021 r. poz.
150 z późn. zm., Dz. U. z 2022 r. poz. 339 z późn. zm.)
Zarządzenie Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora z dnia 26 stycznia 2022 r. (załącznik Nr 1 do zarządzenia)

§1
Dyrektor Szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną w ZSOiT im. Jana Szczepanika w Tarnowie, wyznacza jej
przewodniczącego i określa jej zadania.
§2
Informacje ogólne:
Planowane kierunki kształcenia:
1. XIV Liceum Ogólnokształcące – 4-letnie:
● I A - Klasa humanistyczna medialno-prawnicza:
- przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS
● I B - Klasa humanistyczna psychologiczno-pedagogiczna:
- przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, WOS
● I C - Klasa biologiczno-chemiczna z edukacją zdrowotną i dietetyką:
- przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, chemia
2. Technikum nr 5 – 5-letnie:
● I TF - Technik fotografii i multimediów
- przedmioty rozszerzone: chemia,
Kwalifikacje:
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych
● I TR - Technik reklamy
- przedmioty rozszerzone: język angielski,
Kwalifikacje:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
● I TPM - Technik przemysłu mody
- przedmioty rozszerzone: geografia
Kwalifikacje:
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
● I TS - Technik stylista
- przedmioty rozszerzone: język angielski
Kwalifikacje:
MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku
§3
Rekrutacja do ZSOiT im. Jana Szczepanika w Tarnowie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego
pod adresem https://malopolska.edu.com.pl
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Komisja rekrutacyjna organizuje rekrutację w następujących terminach:
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16 maja do 20 czerwca
2022 r. do godz. 15:00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku,
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godz. 15:00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00
4. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego
wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie od 16 maja
do 21 lipca 2022 r.
5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:
a. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone
b. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
do 25 lipca 2022 r. do godz. 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy
kandydatów nieprzyjętych 26 lipca 2022 r. do godz. 12:00
7. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona zostanie zgodnie z Zarządzeniem nr 6/22 ustalonym przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.
§4
Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych:
a) suma punktów uzyskanych łącznie za:
- egzamin ósmoklasisty
- oceny z języka polskiego i matematyki, uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
- oceny z dwóch wybranych przedmiotów w ZSOiT – plastyka, informatyka
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
c) inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły maksymalna liczba punktów wynosi 200 (w tym max. 100 pkt. za egzamin
i max. 100 pkt. za oceny na świadectwie oraz szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie). Sposób
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:
1. Przeliczenie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, przy czym wyrażone w skali procentowej wyniki z:
• języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35
• języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3
2. Punkty pochodzące z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z dwóch
przedmiotów według poniższych zasad:
celujący - 18 punktów,
bardzo dobry - 17 punktów,
dobry - 14 punktów,
dostateczny - 8 punktów,
dopuszczający - 2 punkty,
3. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu – 3 punkty,
4. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
5. 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 lub interdyscyplinarnego –7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
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6. 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;
7. 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 lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
8. 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;
9. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5-8, artystycznych lub
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.
10. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 5-9, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 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.
11. Aktualny wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego
Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach,
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023
znajduje się w ZARZĄDZENIU NR 21/22 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 lutego 2022 r.
§5
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na
punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
a) j. polskiego, matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
● celującym - przyznaje się po 35 punktów,
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● bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
● dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
● dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
● dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów,
b) j. obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
● celującym - przyznaje się 30 punktów,
● bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
● dobrym - przyznaje się 20 punktów,
● dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
● dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.
2.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem
ośmioklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 1, oceny wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin
ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
§6

1.

Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół
ponadpodstawowych dla młodzieży, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do
więcej niż trzech szkół. Wniosek o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych zawiera wskazanie wybranego
oddziału w danej szkole.
§7

1.
2.
3.

O kolejności na liście kandydatów do Szkoły decyduje suma uzyskanych punktów.
Pierwszeństwo przyjęcia do wybranego oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście
kandydatów danego oddziału.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:
a) kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej,
b) kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów potwierdzone stosowną dokumentacją:
wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata (orzeczenie), samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oświadczenie),
objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający),
c) kandydaci z większym procentowym wynikiem sumarycznym z egzaminu ósmoklasisty,
d) kandydaci z wyższą oceną z przedmiotów kierunkowych do danej klasy,
e) kandydaci z wyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej.
§8

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia rozpatruje komisja rekrutacyjna składająca się
z przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej dwóch jej członków.
3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z w/w wnioskiem.
Uzasadnienie musi zawierać przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która
uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w
terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia
otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu
administracyjnego.
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