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§ 1 

 

I. Zespół Szkół w Ozimku ogłasza nabór w terminie określonym przez Opolskiego Kuratora Oświaty  na 

kolejny rok szkolny  do następujących typów szkół: 

 

1) Liceum Ogólnokształcące 

 

 Klasa IA – 30 miejsc  

 Klasa IB – 30 miejsc  

 

2) Technikum 

3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

                   

 Klasa I wa – 30 miejsc (różne zawody) 

 Klasa I h   – 30 miejsc (sprzedawca) 

 

4) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 

II. O rekrutacji uczniów do klas pierwszych decyduje suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu 

przeprowadzonego w ostatnim roku gimnazjum, za ocenę z języka polskiego, za oceny z trzech 

wybranych przedmiotów oraz za inne osiągnięcia ucznia  

      wg Zarządzenia  Opolskiego Kuratora Oświaty: 

1) Przedmioty do wyboru dla uczniów: języki obce, matematyka, historia, biologia, fizyka, 

chemia. 

2) Pierwszeństwo w przyjęciu do danej klasy mają kandydaci, którzy uzyskają największą ilość 

punktów. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do wybranej klasy (profilu), mogą być 

przyjęci do tych oddziałów (profilów) w których będą wolne miejsca. 

III. Uczniowie niepełnosprawni przyjmowani są w pierwszej kolejności, niezależnie od wyników rekrutacji.                                                           

 

§ 2 

 

I. Terminy etapów rekrutacji: 

1) rekrutacja do szkół podanych typów; 

2) składanie dokumentów do szkół; 

3) dodatkowej rekrutacji; 

4) ogłoszenia wyników rekrutacji; 
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5) potwierdzenia przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej  

zostaną ogłoszone zgodnie z właściwym na dany rok szkolny rozporządzeniem MEN. 

 

§ 3 

 

I. W trakcie rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych  przyjmuje się następujący sposób 

przeliczania ocen z języka polskiego i z  wybranych zajęć edukacyjnych na punkty: 

1) JĘZYK POLSKI: 

 

OCENA PUNKTY 

celujący 21 pkt 

bardzo dobry 18 pkt 

dobry 14 pkt 

dostateczny 10 pkt 

dopuszczający 4 pkt 

 

2) KAŻDY Z   WYBRANYCH  PRZEDMIOTÓW: 

 

OCENA PUNKTY 

Celujący 

 

18 pkt 

bardzo dobry 

 

16 pkt 

dobry 

 

12 pkt 

dostateczny 

 

8 pkt 

dopuszczający 

 

2 pkt 

 

§ 4 

 

Za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać maksymalnie 25 

pkt. podzielonych według następujących zasad: 

 

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 pkt. 

 

2) udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty: 

a) na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt. 

b) na szczeblu ponadwojewódzkim  - 5 pkt. 
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3) osiągnięcia sportowe lub artystyczne: 

a) na szczeblu powiatowym  (miejsca do I do III) – 1 pkt. 

b) na szczeblu wojewódzkim (miejsca do I do III) – 2 pkt. 

c) na szczeblu ponadwojewódzkim (miejsca do I do IV) – 3 pkt. 

 

Jeżeli na świadectwie gimnazjalnym wpisano kandydatowi osiągnięcia na poszczególnych szczeblach, 

uzyskuje on łączną liczbę punktów powstałą w wyniku sumowania. 

 

4) stały wolontariat – 2 pkt. 

 

5) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści 

podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do szkoły niezależnie od 

kryteriów zawartych w statucie, 

 

6) dodatkowe osiągnięcia takie jak: 

- wzorowa ocena z zachowania – 1 pkt. 

- udział w zajęciach kulturalno-artystycznych – 1 pkt. 

- uznana praca w samorządzie szkolnym – 1 pkt. 

 

§ 5 

 

1. Przyjmuje się maksymalną liczbę punktów za wyniki z egzaminu w ostatniej klasie gimnazjum, ustaloną 

przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

2. Maksymalna liczba punktów za egzamin może wynieść 100 – tj. po 50 pkt. maksymalnie za każdą z 

części egzaminu. 

§ 6 

 

1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych gimnazjum odbywa się na zasadach: 

1) uczniowie zamieszkali w obwodzie nie składają podań; 

2) podanie o przyjecie do gimnazjum składa uczeń, spoza obwodu gimnazjum; 

3) dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w gimnazjum są: 

a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

b) oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu 
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2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż 

wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, o przyjęciu decyduje dyrektor gimnazjum. 

 

§ 7 

 

1. Rekrutacje uzupełniającą przeprowadza się w terminie ogłoszonym zgodnie z właściwym na dany 

rok szkolny zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty. 

2. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w 

pierwszym terminie. 

3. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami. 

 

 

§ 8 

 

1. Kandydat do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej dołącza do podania o przyjecie do Zespołu Szkół 

w Ozimku dokumenty: 

1) kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopie zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego 

poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył  

(najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania); 

2) kopię zaświadczenia lekarskiego zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych; 

3) kandydaci – laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komitety olimpiad  oraz Kuratora Oświaty. 

§ 9 

 

W Zespole Szkół w Ozimku prowadzony jest nabór elektroniczny do szkoły. Nabór elektroniczny dotyczy 

kandydatów do klas ponadgimnazjalnych. Procedura naboru elektronicznego przewiduje: 

1. Zakładanie, przez kandydatów, kont w systemie elektronicznej rekrutacji, wybór szkoły, oddziału. 

Kandydaci dokonują wydruku wniosku i podpisany, dostarczają do szkoły pierwszego wyboru. 

2. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół i oddziałów kandydaci 

dostarczają do szkoły, do której zostali  zakwalifikowani oryginał świadectwa ukończenia 

gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Jeśli w określonym 

terminie kandydat nie dostarczy dokumentów nie znajdzie się na liście przyjętych i straci miejsce w 

szkole.  
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3. Ogłoszone listy przyjętych. 

4. Kandydat, który nie został nigdzie zakwalifikowany musi poczekać do terminu ogłoszenia list 

przyjętych i sprawdzić w systemie, w której szkole są wolne miejsca. Zgłasza się tam  

z oryginałami dokumentów, a szkoła decyduje o jego przyjęciu. 

5. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych. 

6. Dostarczanie przez zakwalifikowanych do szkoły oryginału świadectw ukończenia gimnazjum i 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Jeśli  

w określonym terminie kandydat nie dostarczy dokumentów nie znajdzie się na liście przyjętych i 

straci miejsce w szkole.  

7. Terminy dokonywania poszczególnych procedur podaje platforma, na której kandydaci zakładają 

konto. 

 


