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     Załącznik nr 1 

     do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2021 

 

 

Zasady rekrutacji i regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych 

rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2021/2022 

w Publicznym Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Ekonomicznych 

im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu 

 

1. Podstawa prawna: 

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

b) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z póź. zm.) 

c) 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.2019.1737) 

d) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U.2020.493 z dnia 2020.03.20 z późń. zmian.)  

e) Harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 

opublikowanego na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 28 stycznia 

2021 r.  

f) Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2021 r. 

g) Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. 

2. Kandydaci do klas pierwszych: 

a) rejestrują się w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie internetowej 

https://opolskie.edu.com.pl, 

b) składają niżej wymienione dokumenty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu 

(jeżeli Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu jest szkołą pierwszego wyboru): 

 wniosek  podpisany przez rodzica kandydata (wygenerowany na stronie 

internetowej https://opolskie.edu.com.pl), 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

https://opolskie.edu.com.pl/
https://opolskie.edu.com.pl/
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 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w określonym zawodzie, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich 

kandydatów do szkół ponadpodstawowych. 

 inne zaświadczenia – orzeczenie z poradni pedagogicznej, itp.  

3. Kandydat do klasy pierwszej Publicznego Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Ekonomicznych 

może uzyskać maksymalnie 200 pkt. 

4. Liczba punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej wynosi max. 100 pkt. W przypadku przeliczania na punkty 

wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego 

b) matematyki 

- mnoży się przez 0,35. 

a) języka obcego nowożytnego 

- mnoży się przez 0,3. 

5. Pozostałe 100 pkt. można uzyskać sumując punkty za stopnie na świadectwie ukończenia 

oraz za inne osiągnięcia: 

a) za oceny wyrażone w stopniu: 

1) celującym - przyznaje się po 18 punktów; 

2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów; 

4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.  

b) za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

kandydat może uzyskać punkty według następujących zasad: 

1) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt. 

2) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt. 

3) szczególne osiągnięcia – maksymalnie 18 pkt. 

6. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy 

o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum wg punktacji określonej w §13 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
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przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019.1737). 

6. 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 publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

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

kryteria (kryteria mają jednakową wartość): 

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. 

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

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

wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

9. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznej szkoły 

rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 9, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do 

sądu administracyjnego. 

10.Jeżeli kandydat do technikum do wniosku dołącza następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (rodzina wychowuje troje 

lub więcej dzieci); 
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2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne; 

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; 

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą; 

5) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich 

olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim; 

6) opinie wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w 

tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu 

ucznia z problemami zdrowotnymi; 

7) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; 

powyższe dokumenty można złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w 

postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata. 

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 

w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

12. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 w terminie wyznaczonym 

przez przewodniczącego lub może zwrócić się do organu prowadzącego o potwierdzenie tych 

okoliczności. 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym: 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym terminie od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00. 

2. W terminie od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 uzupełnienie wniosku o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w 
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tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do 

których kandyduje, 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 22 lipca 2021 r. 

4. W terminie od 17 maja do 26 lipca 2021 r. szkoła wydaje skierowanie na badania 

lekarskie. 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu w terminie od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 2 sierpnia 2021 r.  do godz. 14.00. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor 

szkoły.  
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W roku szkolnym 2021/2022 do Publicznego Technikum Nr 3 planowany jest nabór do 

klas pierwszych w następujących zawodach: 

 

Zawód Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji 

Technik ekonomista 

nabór do 1 klasy - 

(28 osób) 

 

1. język polski, 

2. matematyka, 

3. język angielski lub język niemiecki,  

4. wiedza o społeczeństwie lub historia lub geografia 

 

Technik rachunkowości 

nabór do 1,5 klasy - 

(42 osób) 

 

1. język polski, 

2. matematyka, 

3. język angielski lub język niemiecki,  

4. wiedza o społeczeństwie lub historia lub geografia 

 

Technik programista 

nabór do 0,5 klasy - 

(14 osób) 

 

1. język polski, 

2. matematyka, 

3. informatyka, 

4. język angielski lub język niemiecki 

 

Technik fotografii  

i multimediów 

nabór do 0,5 klasy  

(14 osób) 

 

1. język polski, 

2. matematyka, 

3. j. angielski,  

4. chemia lub fizyka lub informatyka 

 

Technik reklamy 

nabór do 1 klasy –  

(28 osób) 

 

1. język polski, 

2. matematyka, 

3. historia lub j. angielski lub wiedza  

o społeczeństwie,  

4. plastyka lub informatyka 

 

Technik grafiki  

i poligrafii cyfrowej  

nabór do 0,5 klasy  

(14 osób) 

 

1. język polski, 

2. matematyka, 

3. informatyka,  

4. j. angielski lub j. niemiecki 

 

Technik logistyk 

 nabór do 1 klasy –  

(28 osób) 

 

1. język polski, 

2. matematyka, 

3. geografia lub j. angielski lub j. niemiecki, 

4. wiedza o społeczeństwie lub wychowanie fizyczne  

lub informatyka 

 

  

 

 


