REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W NOWYM SĄCZU
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

§1
Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół nr 4 w Nowym
Sączu.
§2
1. Na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzona będzie rekrutacja uczniów do klas
pierwszych Technikum nr 4 w zawodzie:
 1 oddział technik elektronik – z językiem angielskim i językiem niemieckim
 2 oddziały technik informatyk – z językiem angielskim i językiem
niemieckim
 1 oddział technik usług fryzjerskich – z językiem angielskim i językiem
niemieckim
 0,5 oddziału technik automatyk sterowania ruchem kolejowym –
z językiem angielskim i językiem niemieckim
 1 oddział technik energetyk – z językiem angielskim i językiem niemieckim
 0,5 oddziału technik automatyk – z językiem angielskim i językiem
niemieckim
2. W Szkole Branżowej I stopnia przeprowadzona będzie rekrutacja uczniów do klas
pierwszych w zawodzie:
 1/3 oddziału elektronik – z językiem angielskim
 1/3 oddziału monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – z językiem
angielskim
 1/3 oddziału fryzjer – z językiem angielskim
3. W przypadku Szkoły Branżowej I stopnia istnieje możliwość uczestnictwa
w zajęciach uczniów, którzy są młodocianymi pracownikami zgodnie z definicją
art. 190 Kodeksu Pracy.
§3
1. Szkoła prowadzi nabór w systemie rekrutacji elektronicznej.
2. Kandydaci wprowadzają elektronicznie swoje dane do systemu rekrutacji i składają
w wybranej szkole wydrukowane z systemu wnioski.
3. Wnioski o przyjęcie do szkoły powinny być podpisane przez kandydata i co najmniej
jednego rodzica/opiekuna prawnego.
4. Do wniosku kandydat lub rodzic/opiekun prawny kandydata załącza w terminach
określonych w §11 niniejszego Regulaminu następujące dokumenty:
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Wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu rekrutacyjnego).
o Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
o Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
o Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
5. Do wniosku kandydat lub rodzic/opiekun prawny dołącza również:
o Kartę informacyjną (wydaje je szkoła podstawowa).
o Dwie fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia).
6. Dokumenty wymienione w pkt. 5 nie wpływają na wyniki rekrutacji.
o

§4
1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna zwana
Komisją powołana przez Dyrektora Szkoły.
2. Komisja kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do szkoły w trybie i na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§5
1. O przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej decyduje łączna liczba punktów
uzyskanych, jako:
o Przeliczenie wyniku egzaminu ósmoklasisty.
o Suma punktów z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej.
o Inne osiągnięcia ucznia opisane w §6.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydatów do klas
pierwszych wynosi 200.
3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w wyniku egzaminu ósmoklasisty
wynosi 100.
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, przedstawiony
w procentach wynik z:



języka polskiego
matematyki

mnoży się przez 0,35.
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, przedstawiony
w procentach wynik z:


języka obcego nowożytnego

mnoży się przez 0,3.

Strona 2 z 9

4. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z ocen na świadectwie wynosi 72.
Na punkty przeliczane są oceny z następujących przedmiotów:
Klasa kształcąca w zawodzie

Punktowane przedmioty

technik elektronik

język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, informatyka

technik informatyk

język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, informatyka

technik usług fryzjerskich

język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, technika

technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym

język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, technika

technik energetyk

język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, technika

technik automatyk

język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, technika

Elektronik

język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, technika

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, technika

Fryzjer

język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, technika

Uwaga – w przypadku dwóch języków obcych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej do punktacji brana będzie wyższa ocena jednego z języków.
Przeliczanie ocen:
1.
2.
3.
4.
5.

Celujący – 18 pkt
Bardzo dobry – 17 pkt
Dobry – 14 pkt
Dostateczny – 8 pkt
Dopuszczający – 2 pkt
§6

Inne osiągnięcia ucznia:
1. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
3. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów.
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4. Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów.
5. Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
7. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów.
8. Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interpersonalnego –
7 punktów.
9. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interpersonalnego –
5 punktów.
10. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punków.
11. Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
12. Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
13. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim:
14. Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów.
15. Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty.
16. Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.
17. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim:
18. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
10 punktów.
19. Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów.
20. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim:
21. Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
7 punktów.
22. Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
5 punktów.
23. Tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.
24. Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty.
25. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 26, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:


Międzynarodowym – 4 punkty.
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Krajowym – 3 punkty.
Wojewódzkim – 2 punkty.
Powiatowym – 1 punkt.

26. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
27. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
§7
Szczegółowy wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz miejsc uznawanych za wysokie określa Zarządzenie
nr 21/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022r.
§8
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty przyjmuje się
najwyższy wynik, jaki można uzyskać ze zwolnionej części. Sposób przeliczania uzyskanych
wyników procentowych na punkty określa § 5 punkt 3.
§9
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
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;

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,
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dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.
§ 10

1. Przyjęcia uczniów odbywać się będą według listy rankingowej uzyskanych punktów,
do zapełnienia 34 miejsc w oddziale.
2. W przypadku kierunku technik automatyk oraz technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym limit miejsc na kierunek wynosi 17.
3. W przypadku Szkoły Branżowej limit miejsc na kierunek wynosi 11.
§ 11
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz terminy składania
dokumentów
I. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:
1. Od 16 maja do 20 czerwca 2022r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
2. Od 24 czerwca do 12 lipca 2022r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o
wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których
kandyduje.
3. Do 12 lipca 2022r. – weryfikacja przez Komisję wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej.
4. 19 lipca 2022r. do godz. 12.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego
do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
5. Od 16 maja do 21 lipca 2022r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania
lekarskie kandydatowi.
6. Od 19 lipca do 25 lipca 2022r. – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły
ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie
zostały one złożone w uzupełnieniu o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej) oraz
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*.
7. 26 lipca 2022r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 22
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lipca 2022r. 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 23 września 2022.
Nieprzedłożenie do 23 września 2022 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne
z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
II. Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
1. Od 27 lipca do 3 sierpnia 2022r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
2. Do 3 sierpnia 2022r. – weryfikacja przez Komisję wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej.
3. 9 sierpnia 2022r. – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej
wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
4. Od 3 sierpnia do 11 sierpnia 2022r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania
lekarskie kandydatowi.
5. Od 9 sierpnia do 17 sierpnia 2022r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*.
6. 18 sierpnia 2022r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.
* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 12
sierpnia 2022r. 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 23 września 2022.
Nieprzedłożenie do 23 września 2022r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne
z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
§ 12
Procedura odwoławcza:
1. W terminie do 29 lipca 2022r. albo 22 sierpnia 2022r. w postępowaniu
uzupełniającym – kandydat/rodzic może złożyć wniosek do Komisji
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
2. W terminie do 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem – Komisja sporządza
uzasadnienie odmowy przyjęcia.
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3. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia – kandydat/rodzic może wnieść
do Dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji.
4. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor rozpatruje odwołanie.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 13
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Oryginały dokumentów (świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty) powinny być dostarczane osobiście.
§ 14
Harmonogram prac Komisji:
Data

Godzina pracy

24 czerwca 2022

10.00 – 14.00

27 czerwca 2022

09.00 – 12.00

28 czerwca 2022

09.00 – 12.00

29 czerwca 2022

09.00 – 12.00

30 czerwca 2022

09.00 – 12.00

1 lipca 2022

09.00 – 12.00

4 lipca 2022

09.00 – 12.00

5 lipca 2022

09.00 – 12.00

6 lipca 2022

09.00 – 12.00

7 lipca 2022

09.00 – 12.00

8 lipca 2022

09.00 – 12.00

11 lipca 2022

09.00 – 12.00

12 lipca 2022

09.00 – 14.00

19 lipca 2022

12.00 – 15.00

20 lipca 2022

08.00 – 15.00

21 lipca 2022

08.00 – 15.00

22 lipca 2022

08.00 – 15.00

25 lipca 2022

08.00 – 15.00

Rekrutacja uzupełniająca
27 lipca 2022

10.00 – 12.00
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28 lipca 2022

10.00 – 12.00

29 lipca 2022

10.00 – 12.00

1 sierpnia 2022

10.00 – 12.00

2 sierpnia 2022

10.00 – 12.00

3 sierpnia 2022

10.00 – 12.00

9 sierpnia 2022

10.00 – 12.00

10 sierpnia 2022

10.00 – 12.00

11 sierpnia 2022

10.00 – 12.00

12 sierpnia 2022

10.00 – 12.00

15 sierpnia 2022

10.00 – 12.00

16 sierpnia 2022

10.00 – 12.00

17 sierpnia 2022

10.00 – 12.00
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