
Załącznik nr 1 – Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów do technikum 

 

I. OFERTA EDUKACYJNA dla kandydatów do technikum 

Lp. Profil kształcenia Język obcy Przedmioty nauczane w 
zakresie rozszerzonym 

Punktowane przedmioty 
ze świadectwa 

Cykl 
nauczania 

1.  Technikum spedycyjne j. angielski 
i j. niemiecki 

j. angielski 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, geografia 

5 

2.  Technikum handlowe j. angielski 
i j. niemiecki 

j. angielski 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, geografia 

5 

3.  Technikum ekonomiczne j. angielski 
i j. niemiecki 

j. angielski j. polski, j. obcy, 
matematyka, geografia 

5 

4.  Technikum elektryczne j. angielski 
i j. niemiecki 

j. angielski  j. polski, j. obcy, 
matematyka, fizyka 

5 

5.  Technikum mechaniczne j. angielski 
i j. niemiecki 

j. angielski j. polski, j. obcy, 
matematyka, fizyka 

5 

*W przypadku, gdy nie będzie wymaganej liczby chętnych, mogą być tworzone oddziały łączące kierunki kształcenia. 

 

II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DO TECHNIKUM 

1. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych technikum w wyniku postępowania rekrutacyjnego 
decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły w innym 
terminie decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły. 

2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej 
kolejności (pod warunkiem złożenia kompletnej dokumentacji). 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podczas postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę: 

• liczbę punktów za wyniki z egzaminu zewnętrznego (maksymalnie 100 punktów), 

• oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia kandydata (maksymalnie 100 punktów).  
Kandydat maksymalnie może uzyskać 200 punktów. 

4. Uzyskana liczba punktów (za wyjątkiem pkt 2) stanowi podstawę kolejności przyjmowania 
kandydatów do danego typu szkoły.  

5. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu 
do szkoły mają: 

a) kandydaci z rodzin wielodzietnych, 
b) kandydaci niepełnosprawni, przewlekle chorzy, 
c) kandydaci z rodzin, w których rodzic lub rodzeństwo jest niepełnosprawne, 
d) kandydaci wychowywani samotnie przez jednego z rodziców, 
e) kandydaci, którzy są wychowywani w rodzinie zastępczej.  
*Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Kryteria decydujące o przyjęciu do klasy pierwszej technikum dla absolwentów szkoły podstawowej 
 

Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty 
 

Punktacja Łącznie 

1. Liczbowo określona ocena z języka polskiego max 18 punktów 
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2. Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego 
nowożytnego. 

max 18 punktów 

3. Liczbowo określona ocena z matematyki. max 18 punktów 

4. Liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego 
wskazanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną dla typu szkoły w 
zawodzie: 

• technik elektryk – fizyka 

• technik mechanik – fizyka 

• technik spedytor – geografia 

• technik ekonomista – geografia 

• technik handlowiec – geografia 

max 18 punktów 

Sposób przeliczania ocen: 
a) celujący – 18 punktów 
b) bardzo dobry – 17 punktów 
c) dobry – 14 punktów 
d) dostateczny – 8 punktów 
e) dopuszczający – 2 punkty 

 

5 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem. 7 punktów 

6 Dodatkowe osiągnięcia max 18 punktów 

7 Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska 
szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu. 

max 3 punkty 

8 
 

Egzamin ósmoklasisty: 
(język polski i matematyka 1% = 0,35 pkt) 
(język obcy nowożytny 1% = 0,3 pkt) 
 
a) język polski (max 100% = 35 pkt) 
b) matematyka (max 100% = 35 pkt) 
c) część z języka obcego nowożytnego (max 100% = 30 pkt) 

max 100 punktów 
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9. MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO USYZSKANIA 200 punktów 
 

7. Absolwenci szkoły podstawowej, którzy uzyskali ocenę naganną zachowania i w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzyskali sumę punktów niższą niż 50 nie zostają przyjęci do technikum. Szkoła 
umożliwia im kształcenie w branżowej szkole I stopnia. 

8. Uzyskana liczba punktów stanowi podstawę kolejności przyjmowania do szkoły. 
9. Kandydaci nieprzyjęci do wybranej przez siebie szkoły, będą przyjęci do innej szkoły/w innym 

zawodzie w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Krzyżu Wlkp., w której będą wolne 
miejsca. Decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

10. W przypadku wolnych miejsc Komisja automatycznie zakwalifikuje kandydatów według ilości 
zdobytych punktów do innych typów szkół zadeklarowanych w podaniu. 

11. Kandydat w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły ma prawo do zmiany typu szkoły wewnątrz Zespołu 
Szkół zgodnie z regulaminem obowiązującym w Zespole Szkół. 

12. Wobec uczniów Zespołu Szkół, którzy w roku poprzednim nie uzyskali promocji do klasy drugiej  
(a nie są objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki) i ubiegają się o powtarzanie klasy 
pierwszej, stosuje się następujące kryteria: 

• ocena zachowania wyższa niż ocena naganna,  

• średnia ocen równa lub wyższa od 2,20,  

• liczba godzin nieusprawiedliwionych nie mogła przekroczyć 90 w skali roku szkolnego. 
13. Komisja ma prawo do zmiany kryteriów naboru w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym 

(np. do decyzji o przyjęciu kandydata do innego typu szkoły). 
14. W przypadkach szczególnych po analizie indywidualnej sytuacji ucznia dopuszcza się jego przyjęcie 

do szkoły w drodze decyzji dyrektora szkoły. 



III. WYMAGANE DOKUMENTY 

Przy ubieganiu się o przyjęcie kandydaci składają następujące dokumenty: 
 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (na druku wydanym przez sekretariat szkoły lub pobranym ze 
szkolnej strony internetowej). 

2. Dwa zdjęcia legitymacyjne. 
3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 
4. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
5. Karta zdrowia. 
6. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.(1) (2) 
7. Inne dokumenty, jeżeli dotyczy:(2) 

2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  - tekst jednolity 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ww. ustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 426). 

3. Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 
poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 
zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej, 

4. Zaświadczenia wydane przez właściwe komisje konkursowe – dotyczy laureatów i finalistów 
konkursów przedmiotowych. 

 
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu 
do szkoły będzie miała osoba znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej. Podstawą decyzji będzie 
złożenie następujących dokumentów: 
 

1. Oświadczenie o wielodzietności w rodzinie kandydata. 
2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. 
3. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnie 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst ujednolicony Dz. U. z 2019 r. poz. 
1111, 924, 1818). 

4. Dokument poświadczający niepełnosprawność kandydata lub członka jego rodziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. TERMINARZ REKRUTACJI do technikum 

 

ETAP I Od  16 maja 2022 r. do 20 czerwca  2022 r. do godz. 15.00 

• Złożenie do sekretariatu szkoły wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz                                    
z dokumentami (podpisanego przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna). 
 

(Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki można składać elektronicznie na adres 
e-mail: rekrutacja@zs-krzyz.pl) 

ETAP II Od  24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 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 dyplomy (oryginały  
lub kopie) potwierdzające osiągnięcia wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
 

ETAP III 20 lipca 2022 r. do godz. 10.00 

• Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów   
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

Od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r. 

•  Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie - sekretariat Szkoły. (1)  
W technikum wydawanie skierowań ze względów organizacyjnych od 20 lipca  do 25 lipca 2022r. 
 

Od 20 lipca 2022 r. do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00  

•  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia: 
✓ oryginału świadectwa ukończenia szkoły, 
✓ oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. 

• Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie. 
 

2 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00    

•  Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych   
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

ETAP IV • Odwołania do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej i Dyrektora szkoły – tryb odwoławczy pkt. VI. 

od 5 sierpnia do 29 sierpnia 2022 r.  

• Rekrutacja uzupełniająca – w przypadku wolnych miejsc, 

• Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych - 26 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00. 
 

 

1)  Możliwe miejsca wykonania badań na podstawie skierowania wydanego przez szkołę:  

     a) badania bezpłatne: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu Ośrodek w Pile  
         (Piła, al. Wojska Polskiego 49a, tel. 67 2125521) 
 

 


