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Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych  

w Zespole Szkół Ekonomicznych (ZSE) w Raciborzu  

na rok szkolny 2021/2022  

 
 

§1 

 

1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Rekrutacja zostanie objęta jednolitym systemem naboru elektronicznego. 

3. Dane osobowe uczniów będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

4. Oferta edukacyjna szkoły dla szkół ponadpodstawowych: 

 

Nazwa szkoły Zawód Czas nauki Rozszerzenie 

Technikum numer 1 

im. Księżnej 

Eufemii 

Raciborskiej 

Technik ekonomista 

5 lat 
Język angielski lub 

język niemiecki 

Technik rachunkowości 

Technik handlowiec 

Technik logistyk 

Technik reklamy 

Technik spedytor 

 

 

§ 2 

Zasady uzyskiwania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
 

1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje szkolna Komisja Rekrutacyjna, 

uwzględniając: 

a. liczbę punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty, maksymalnie 100 pkt. 

b. sumę punktów z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie oraz 

innych osiągnięć kandydata wg następujących zasad uwzględnionych w poniższej tabeli, 

maksymalnie 100 pkt. 

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata to 200 pkt. 

3. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych za oceny wyrażone w stopniu: 

celującym – przyznaje się po 18 punktów, 

bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów, 

dobrym – przyznaje się 14 punktów, 

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 
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Szczegółowe zasady przydzielania punktów: 

lp. przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty punktacja łącznie 

1. ocena z języka polskiego  max 18 punktów 
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2. ocena z matematyki max 18 punktów 

3. 
najlepsza ocena z: języka angielskiego lub języka obcego 

nowożytnego 
max 18 punktów 

4. ocena z informatyki        max 18 punktów 

5. świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów 

 

6. 

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 ** 

max 18 punkty 

7. aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska 

szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu 
3 punkty 

8. 

 

 

egzamin ósmoklasisty: 

język polski (max 100%=35 pkt) 

matematyka (max 100%=35 pkt) 

język obcy nowożytny (max 100%=30 pkt) 

 

max 35 punktów 

max 35 punktów 

max 30 punktów m
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA 

PRZEZ KANDYDATA 
200 

** szczegółowe zasady przydzielania punktów za to kryterium zostały określone w §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737). 

 

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

stosuje się przepisy rozporządzenia MEN Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów  (Dz.U. 2019 poz. 1737). 

 

§ 3 

Dokumenty wymagane przy rekrutacji: 

 

1. Podanie (wydruk ze strony internetowej) podpisane przez ucznia i jego rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, jeżeli szkoła, wchodząca w skład ZSE, została wskazana jako 

pierwsza na liście preferencji. 

3. Osoba przyjęta do szkoły dostarcza dodatkowo:  

a) 2 zdjęcia (format legitymacyjny),  

b) kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia,  
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c) oświadczenie o wyborze rozszerzenia, drugiego języka obcego i religii, 

d) aktualne opinie, orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dotyczy).  

 

§4 

Informacje dodatkowe i tryb odwoławczy 

1. Suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście. 

2. 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 poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym publicznej poradni specjalistycznej.  

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria:  

a. wielodzietność rodziny kandydata /troje i więcej dzieci w rodzinie/  

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 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego wybiera się te osoby, które 

miały na świadectwie wyższą ocenę z matematyki (a w przypadku takich samych ocen, 

bierze się pod uwagę w kolejności oceny z: informatyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, 

zachowania).   

5. Rodzic (opiekun prawny), w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, może wystąpić z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 

(prawnego opiekuna) z wnioskiem, 

7. Rodzic (prawny opiekun) może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, 

8. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania odwołania. 

9. Dane osobowe uczniów będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

10. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 


