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REGULAMIN REKRUTACJI 

do klas pierwszych Technikum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 

na rok szkolny 2022/2023 

 

1. Kandydaci do klas pierwszych Technikum nr 3 składają w sekretariacie szkoły niżej wymienione do-

kumenty: 

1.1. Przed przyjęciem do szkoły: 

1.1.1. Wniosek (wypełniony na stronie podanej poniżej, wydrukowany i podpisany): 

https://nabor.pcss.pl/powiatostrowiecki/szkolaponadpodstawowa 

1.1.2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia lub oryginał). 

1.1.3. Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopia lub oryginał). 

1.2. Po przyjęciu do szkoły: 

1.2.1. Oryginały: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty (o ile nie zostały dostarczone wcześniej). 

1.2.2. 2 zdjęcia o wymiarach 30 x 42 mm. 

1.2.3. Kartę zdrowia. 

1.2.4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pod-

jęcia praktycznej nauki zawodu. 

1.2.5. Załącznik do wniosku obowiązujący w Technikum nr 3. 
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2. Terminarz rekrutacji: 

Lp. Rodzaj czynności 
Terminy w postepo-
waniu rekrutacyjnym 

Terminy w postepo-
waniu uzupełniają-

cym 

1  
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez 
co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). 

Od 16 maja 
do 20 czerwca 2022 r. 
do godz. 15.00. 

Od 2 do 4 sierpnia 
2022 r. do godz. 15.00. 

2  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadcze-
nie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego 
wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, 
z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. 

Od 24 czerwca 
do 13 lipca 2022 r. 
do godz. 15.00. 

 

3  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifi-
kowanych. 

21 lipca 2022 r.  

4  Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. 
Od 21 lipca do 29 lipca 
2022 r. 

Od 2 do 22 sierpnia 
2022 r. 

5  

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wy-
nikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone 
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświad-
czenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciw-
skazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Od 21 lipca do 29 lipca 
2022 r. 

Od 12 do 22 sierpnia 
2022 r. 

6  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

1 sierpnia 2022 r. 
do godz. 14.00. 

23 sierpnia 2022 r. 

7  
Opublikowanie przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty infor-
macji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawo-
wych. 

Do 2 sierpnia 2022 r. Do 24 sierpnia 2022 r. 

8  
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządze-
nie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

Do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomo-
ści listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

9  
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia od-
mowy przyjęcia. 

Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uza-
sadnienia odmowy przyjęcia. 

10  
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej. 

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia od-
mowy przyjęcia. 

11  
Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzy-
gnięcia komisji rekrutacyjnej. 

Do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora 
szkoły. 
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3. Kryteria rekrutacji: 

3.1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. 

3.2. Absolwenci szkoły podstawowej, będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódz-

kim i ponadwojewódzkim (określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty), przyjmowani są 

niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie. 

3.3. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

wynosi maksymalnie 100 punktów.  Przeliczanie wyników egzaminu ósmoklasisty przedstawionych 

w procentach, odbywa się według zasady: 

3.3.1. Wyniki z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. 

3.3.2. Wyniki z języka obcego mnoży się przez 0,30. 

3.4. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia 

szkoły wynosi maksymalnie 72 punkty. 

3.4.1. Punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, ję-

zyka angielskiego oraz informatyki. 

3.4.2. Punkty są obliczane według następujących zasad: 

• celujący  18 pkt. 

• bardzo dobry  17 pkt. 

• dobry   14 pkt. 

• dostateczny     8 pkt. 

• dopuszczający   2 pkt. 

3.5. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji (mak-

symalnie 28 punktów): 

3.5.1. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - 7 pkt. 

3.5.2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organi-

zowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt. 

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 

3.5.3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowa-

nym przez kuratora oświaty: 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 

• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt. 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt. 

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt. 

3.5.4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogól-

nopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt, 

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt., 

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt. 
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3.5.5. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, arty-

stycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działa-

jące na terenie szkoły, na szczeblu: 

• międzynarodowym – 4 pkt. 

• krajowym – 3 pkt. 

• wojewódzkim – 2 pkt. 

• powiatowym – 1 pkt. 

3.6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wie-

dzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyż-

sze osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzy-

skania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

3.7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczegól-

ności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się 

3 punkty. 

3.8. Absolwentom szkół podstawowych zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

w związku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnospraw-

ności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

oraz w związku ze szczególnym przypadkiem losowym lub zdrowotnym na punkty przelicza się oceny 

z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

3.8.1. Języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

• celującym - przyznaje się po 35 punktów, 

• 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. 

3.8.2. Wybranego języka 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.   

3.9. Komisja Rekrutacyjna, jeżeli liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę wolnych miejsc, ustali listy 

przyjętych według ilości uzyskanych punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 

w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: 

3.9.1. Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umiesz-

czone w rodzinach zastępczych. 

3.9.2. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidu-

alny program lub tok nauki. 

3.9.3. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształce-

nia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pe-

dagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

3.10. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy Technikum nr 3 w przy-

padku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej. 
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4. Informacje dodatkowe: 

4.1. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których 

mowa w art. 134 ust.1 pkt 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w terminie okre-

ślonym przez kuratora oświaty zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując 

na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, 

w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez ko-

misję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych określonym przez kuratora 

oświaty zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

4.2. W powyższym przypadku, odpowiedni zaświadczenie lub orzeczenie, o którym mowa powyżej, składa 

się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. 

4.3. Niezłożenie w podanym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa powy-

żej, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształ-

cenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.  

 

 

Przewodniczący  

Komisji Rekrutacyjnej 

 

 


