
REGULAMIN REKRUTACJI 
DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PLESZEWIE 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
PODSTAWA PRAWNA 

 
• Art. 154 ust. 1  pkt 2 oraz art. 161  ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe  (Dz.U.2021  r. poz. 1082 ze zm.),  
• 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. 
2019 poz. 1737) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 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. 2020, poz. 1394) 

• Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/20223 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol 

 
KLASY PIERWSZE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023: 
 

Lp. 
Typ 

szkoły 
Zawód 

Rozszerzony 
przedmiot 

1. 

T
e

c
h

n
ik

u
m

 

technik ekonomista matematyka 

2. technik handlowiec matematyka 

3. technik logistyk geografia 

4. 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

chemia 

5. technik pojazdów samochodowych fizyka 

6. technik mechatronik matematyka 

7. technik informatyk matematyka 

8. technik  energetyk matematyka 

9. technik fotografii i multimediów informatyka 

10. technik mechanik matematyka 

11. Technik programista matematyka 

 
 
 
 

I.  Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 
1. Proces rekrutacji uczniów do Zespołu Technicznych w Pleszewie na rok 

szkolny 2022/2023 będzie dokonywany drogą elektroniczną - w formie 
rekrutacji elektronicznej obowiązującej do szkół powiatu pleszewskiego. 
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2. Terminy składania podań do szkół ponadpodstawowych, określa §1 ust. 21 
Zarządzenia nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 
27 stycznia 2022 r.  

3. Absolwenci szkół podstawowych zakładają dla siebie, indywidualne konto 
na stronie https://pleszew.edu.com.pl/Kandydat, za pomocą którego do 
20 czerwca dokonują wyboru szkoły ponadpodstawowej. Swoją 
kandydaturę uczeń zgłasza poprzez wydrukowanie za pomocą programu 
podania i wraz z podpisem rodziców dostarcza je do szkoły pierwszego 
wyboru. Pozostałe wymagane dokumenty uczeń dostarcza zgodnie 
z obowiązującym regulaminem rekrutacji.  

4. Do podania o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają: 
a. świadectwo ukończenia szkoły lub jego kopię, 
b. świadectwo zdrowia wydane przez społeczną służbę zdrowia, 
c. trzy fotografie, 
d. zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w szkole 

podstawowej lub jego kopię, 
e. kopię aktu urodzenia.  

5. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których 
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co 
najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego typu szkoły 
niezależnie od ustalonych kryteriów rekrutacji. 

6. Kandydaci z orzeczeniami publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej dołączają 
orzeczenie ww. poradni 
 

II. Szkolna komisja rekrutacyjna 
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół 

Technicznych Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną komisję rekrutacyjną 
pełniąc w niej funkcję przewodniczącego lub go wyznacza i określa 
zadania członków. 

2. Szkolna komisja rekrutacyjna 
a. kwalifikuje kandydatów do szkół  ponadpodstawowych, 
b. ustala listę kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych 

w trybie i na zasadach określonych w regulaminie, 
c. ustala listę przyjętych do technikum w formie dziennej na podbudowie 

szkoły podstawowej, 
d. sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

 
III. Kryteria rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół 

Technicznych w Pleszewie 
1. Listę przyjętych do klas pierwszych ponadpodstawowych tworzy się 

według liczby uzyskanych punktów 
2. Punkty kwalifikacyjne uzyskuje się za: 

a. egzamin po szkole podstawowej – maksymalna liczba punktów   100. 
b. oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalna 

liczba punktów 100 
3. Przedmioty punktowane 

Lp. Zawód 
Przedmioty 
punktowane 

1. technik ekonomista język polski, 
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matematyka 
geografia 
informatyka 

2. technik handlowiec 

język polski, 
matematyka 
geografia 
informatyka 

3. technik logistyk 

język polski, 
matematyka 
geografia 
język ocby 

4. 
technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

język polski, 
matematyka 
chemia 
informatyka 

5. technik pojazdów samochodowych 

język polski, 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

6. technik mechatronik 

język polski, 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

7. technik informatyk 

język polski, 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

8. technik energetyk 

język polski, 
matematyka 
fizyka 
język obcy 

9. technik fotografii i multimediów 

język polski, 
matematyka 
informatyka 
język obcy 

10. technik mechanik 

język polski, 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

11. Technik programista 

język polski, 
matematyka 
informatyka 
język obcy 

 
4. Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych 

Ocena z zajęć 
edukacyjnych 

Ilość punktów 

celujący 18 punktów 
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bardzo dobry 17 punktów 

dobry 14 punktów 

dostateczny 8 punktów 

dopuszczający 2 punkty 

 
5. Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia 

Rodzaj osiągnięcia Punktacja 

Świadectwo ukończenia 
szkoły z wyróżnieniem 

7 pkt 

Uzyskanie w zawodach 
wiedzy będących konkursem 
o zasięgu ponad 
wojewódzkim organizowanym 
przez kuratorów oświaty 

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 
pkt 

b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 7 pkt 

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 5 pkt 

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 
artystycznej10 pkt 

b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 4 pkt 

c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 3 pkt 

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

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
przedmiotowego 10 pkt 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt 

d. tytułu finalisty konkursu  przedmiotowego 7 
pkt 

e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 5 pkt 

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 3 pkt 

Uzyskanie w zawodach 
wiedzy będących konkursem 
albo turniejem 
o zasięgu ponad 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 10 pkt 
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wojewódzkim lub 
wojewódzkim 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju 
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej 7 pkt 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju 
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej 5 pkt 

d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej7 pkt 

e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 3 pkt 

f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 2 pkt 

Uzyskanie wysokiego 
miejsca w innych zawodach 
wiedzy, artystycznych lub 
sportowych, organizowanych 
przez kuratora oświaty lub 
inne podmioty działające na 
terenie szkoły, na szczeblu 

a. międzynarodowym 4 pkt 
b. krajowym 3 pkt 
c. wojewódzkim 2 pkt 
d. powiatowym 1 pkt 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz 
z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, 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 pkt 

Aktywność społeczna, w 
tym na rzecz środowiska 
szkolnego w szczególności w 
formie wolontariatu 

                         3 pkt 

 
6. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty 

Przedmiot Ilość punktów 

język polski 
matematyka 

wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 

język obcy 
nowożytny 

wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3 
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7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
ósmoklasisty przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej przelicza 
się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego 
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej. 

Przedmiot Ocena Punktacja 

  
język polski 
matematyka 
  

celujący 35 punktów 

bardzo dobry 30 punktów 

dobry 25 punktów 

dostateczny 15 punktów 

dopuszczający 10 punktów 

język obcy 
nowożytny 

celujący 30 punktów 

bardzo dobry 25 punktów 

dobry 20 punktów 

dostateczny 10 punktów 

dopuszczający 5 punktów 

 
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego będą przyjmowani kandydaci z problemami zdrowotnymi, 
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na 
stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą 
wolne miejsca to na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego będą 
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
a. wielodzietność rodziny kandydata 
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 
Wymienione kryteria mają jednakową wartość. 

10. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad 
wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły. 

11. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej 
z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

12. O pozycji na liście kwalifikacyjnej decyduje suma uzyskanych punktów 
 
IV. Wymagane dokumenty 
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1. Dokumenty składane w szkole pierwszego wyboru w terminie od 16 maja 
do 2022 do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00: 
a. karta naboru, 
b. karta pomocnicza, 
c. karta zdrowia ucznia 
d. zaświadczenia uprawniające do skorzystania z preferencji: 

‒ sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,  

‒ kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, 
którym ustalono indywidualny program lub tok nauki - 
zaświadczeniem jest adnotacja na świadectwie, 

‒ kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia - opinia 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej. 

e. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 
r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) 

2. W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w Zespole Szkół Technicznych 
w Pleszewie należy złożyć w sekretariacie (czynny od poniedziałku do 
piątku od godziny 7.00 do 15.00) od 20 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. 
do godz. 15.00: 
a. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
b. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 
c. 3 fotografie  

3. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna: 
a. gromadzi dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie, ilu kandydatów 

wybrało daną szkołę jako pierwszą, drugą lub trzecią, 
b. ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę umieszczania 

kandydatów na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów, 
 

V. Postanowienia końcowe 
1. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do wszystkich rodzajów klas 

pierwszych ZST w Pleszewie wraz z wynikami postępowania kwalifikacyjno 
- rekrutacyjnego powinno nastąpić w terminie ogłoszonym przez Ministra 
Edukacji Narodowej. 

2. Kandydat do klasy pierwszej  szkoły ponadpodstawowej umieszczony na 
liście przyjętych do danej  szkoły składa oryginały świadectwa 
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole 
podstawowej jako wolę podjęcia nauki w wybranej szkole. 

3. Dyrektor Szkoły prowadzącej rekrutację zapewnia stałe i aktualne 
informacje dotyczące terminów, warunków i wyników przyjęć. 

4. Od decyzji w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły przysługuje odwołanie 
w trybie ustalonym przez MEN. 

5. W pozostałych, nie wymienionych w powyższym Regulaminie sytuacjach 
obowiązują rozporządzenia MEN. 

6. Kandydat do klasy pierwszej  szkoły ponadpodstawowej składając 
dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami  świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych 
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wynikach egzaminu poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej, 
które kandydat ukończył. 

 
 

 


