Zał. Nr 2
do Zarządzenia Nr 7/04/2021
z dnia 23.04.2021 r.
Dyrektora ZS w Byczynie

Zasady i kryteria rekrutacji 2021/2022
Szczegółowe kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej
Zespołu Szkół w Byczynie
ul. Borkowska 3, tel. (77) 413-51-48
w roku szkolnym 2021/2022

1. W roku szkolnym 2021/2022 planuje się utworzyć następujące oddziały:
Technikum (5-letnie po ósmej klasie) o kierunku:
- Technikum Handlowe
Branżową Szkołę I stopnia:
- wielozawodową
Liceum Ogólnokształcące z innowacjami:
- Media design – kreowanie wizerunku
- Ochrona środowiska
- Dietetyka i rekreacja ruchowa
- Animacja kultury
2. Rekrutacja odbywa się drogą papierową. Kandydat może otrzymać podanie do szkoły w
sekretariacie szkoły lub poprać je w formie PDF/Word ze strony szkoły. Wypełniony wniosek
może zostać przyniesiony do szkoły bądź wysłany drogą pocztową. Wniosek musi być
podpisany przez opiekuna oraz rodzica/opiekuna prawnego.
3. Zestaw dokumentów złożonych przez ucznia ubiegającego się o przyjęcie do szkoły
zawiera:
a) prawidłowo wypełniony wniosek
b) świadectwo ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach
egzaminu ósmoklasisty
c) dwa zdjęcia legitymacyjne opisane z tyłu imieniem i nazwiskiem (dostarczone przed
rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022).
4. Do każdego oddziału planuje się przyjąć 25 kandydatów.
5. Do szkoły przyjmowani będą kandydaci z najwyższą punktacją do wyczerpania limitu
miejsc w oddziale.
6. W przypadku niewyczerpania limitu wolnych miejsc do klas pierwszych, przeprowadza się
rekrutację uzupełniającą w terminie ustalonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty. Po
zakończeniu rekrutacji uzupełniającej o przyjęciu do Liceum decyduje dyrektor.
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7. Podczas postępowania kwalifikacyjnego do Liceum Ogólnokształcącego oraz
Technikum zgodnie z Rozporządzeniem MEN brane są pod uwagę:
a) oceny z przedmiotów: język polski, matematyka , język obcy nowożytny oraz najwyższa
ocena z wybranego przedmiotu spośród zajęć edukacyjnych obowiązkowych: historia,
geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka. W trakcie rekrutacji przyjmuje
się następujący sposób przeliczania ocen na punkty,:
Celujący : 18 pkt
Bardzo dobry : 17 pkt
Dobry : 14 pkt
Dostateczny : 8 pkt
Dopuszczający : 2 pkt
b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
c) wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach
- wynik z języka polskiego i matematyki-mnoży się przez 0,35
- wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
- laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
organizowanych lub wskazanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu są przyjmowani do Liceum w pierwszej kolejności. Laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
przyjmowani są do Liceum w pierwszej kolejności.
Punkty za osiągnięcia z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się zgodnie z
§ 6. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.
- aktywność na rzecz innych ludzi, w szczególności w formie wolontariatu : 3 pkt
Do Technikum będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają minimum 40 pkt, Natomiast do
Liceum Ogólnokształcącego będą przyjęci kandydaci, którzy uzyskają minimum 60 pkt.
W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt .
8. Podczas postępowania kwalifikacyjnego do Branżowej Szkoły I Stopnia w roku szkolnym
2021/2022 nie obowiązują progi punktowe.
Podstawą przyjęcia kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia jest spełnienie następujących
warunków:
a) Posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
b) Posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie
z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
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W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na 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 z najwyższą oceną.
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia w sekretariacie szkoły mogą pobrać skierowanie
na badania lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie należy dostarczyć do 30.07.2021 r.
W sytuacji wyjątkowej braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub
orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania
terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub
orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do
dnia 24 września 2021 r.

Podstawa prawna:
•
•
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) – rozdział 6;
Rozporządzenie 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. z 2019 r. poz. 1737).
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.)
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