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Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych 
Publicznego Technikum NR 4 im. rtm. W. Pileckiego, 

Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, 
Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu na rok szkolny 2015/2016. 

W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Mechanicznych dokonuje się naboru do następujących typów szkół: 

Lp. Typy szkół Zawód 
Planowana 
liczba oddz. 

Planowana 
liczba miejsc 

1. 
Publiczne Technikum Nr 4 im. rtm. 
W. Pileckiego. 

Technik mechanik 0,5 15 
Technik mechatronik 1 30 
Technik pojazdów 
samochodowych 

1 30 

Technik spedytor 0,5 15 

2. 
Publiczna Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 2 

Elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

0,5 15 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

2 60 

Ślusarz 0,5 15 
Razem: 6 180 

Na podstawie art.9 ust.2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2014r. poz.7), a także Zarządzenia Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty 
z dnia 04 lutego 2015 roku oraz Statutu Zespołu Szkół Mechanicznych, ustala się następujące kryteria przyjmowania 
uczniów do klas pierwszych Publicznego Technikum nr 4 im. rtm, W. Pileckiego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2. 
O przyjęciu do klasy pierwszej Publicznego Technikum Mechanicznego nr 4 im. rtm. W. Pileckiego, Publicznej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 decyduje postępowanie kwalifikacyjne. W szkołach tych obowiązuje elektroniczny 
system rekrutacji. 

§ 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Publicznego Technikum Nr 4 im. W. Pileckiego powinien uzyskać, co 
najmniej 90 punktów. 

Punkty można uzyskać za: 
a. Oceny z następujących zajęć edukacyjnych umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

o języka polskiego, 
o trzech wybranych przedmiotów przez Zespół Szkół Mechanicznych: 

matematyki, informatyki, j ęzyka angielskiego lub niemieckiego. 
 

Ponieważ wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, 
historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii, języka 
nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można 
uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% odpowiada 0,2 punktu. 

Przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

o język polski: 
celujący - 21 pkt, 
bardzo dobry - 18 pkt, 
dobry -14 pkt, 
dostateczny – 10 pkt, 
dopuszczający - 4 pkt. 

o każdy z trzech wybranych przedmiotów: 
celujący - 18 pkt, 
bardzo dobry - 16 pkt, 
dobry – 12 pkt, 
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dostateczny - 8 pkt, 
dopuszczający – 2 pkt. 

b. Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

Za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt. podzielonych według 
następujących zasad: 

1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 pkt. 
o Udział w konkursach wymienionych w zał. nr 1 i nr 2 do  Zarządzenia na szczeblu wojewódzkim - 3 pkt. 
o na szczeblu ponadwojewódzkim - 5 pkt. 

2. Osiągnięcia sportowe lub artystyczne: 
o na szczeblu powiatowym – 1pkt. (miejsca od I – III) 
o na szczeblu wojewódzkim - 2 pkt. (miejsca od I do III) 
o na szczeblu ponadwojewódzkim – 3 pkt. (miejsca od I doVI) 

3. Stała udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi (np. wolontariat), aktywna współpraca z organizacjami 
charytatywnymi, schroniskiem dla zwierząt - 2 pkt. 

4. Udział w zajęciach kulturalno - artystycznych - 1 pkt. 
5. Uznana praca w samorządzie szkolnym - 1 pkt. 
6. Wzorowa ocena z zachowania - 1 pkt. 
7. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych w tym samym konkursie  

uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę. 
8. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych 

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (zał. nr 2 Zarządzenia nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 04 
lutego 2015 roku), których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 
z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów 
zawartych w statucie szkoły. 

§2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 200. 

� 100 pkt możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 
� 100 pkt możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez Zespół Szkół Mechanicznych oraz osiągnięcia ucznia 
wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum. 

§3. Ubiegający się o przyjęcie do Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej NR 2 przyjmowani będą według liczby 
punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym aż do wyczerpania limitu miejsc.  

§4. W zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych wymagane jest 
zaświadczenie od przyszłego pracodawcy o zatrudnieniu w charakterze pracownika młodocianego. 

§5. 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. 

§6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 
zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego 
są brane pod uwagę 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 wychowanie kandydata w rodzinie. 
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g. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

§ 7. Kandydat do Zespołu Szkół Mechanicznych zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami elektronicznego naboru 
i do przestrzegania kolejności etapów. 

§ 8. W razie jakiejkolwiek trudności podczas naboru elektronicznego należy zgłosić się do Szkolnego Centrum 
Rekrutacji i skorzystać z pomocy nauczyciela dyżurującego. 

§ 9. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, dwa 
zdjęcia oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (nie dotyczy 
pracowników młodocianych) służą ostatecznemu potwierdzeniu przez kandydata woli uczęszczania do określonej 
klasy. 

§ 10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do wybranej szkoły bądź oddziału. Obowiązuje tu 
postępowanie zgodne z art.20zc p.7,8,9 przepisów przejściowych dla szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 
2014/2015 oraz 2015/2016 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw( Dz. U. z 2014r. poz.7) 

Szczegółowe zasady rekrutacji uzupełnione są o kalendarium etapów po uaktywnieniu elektronicznego systemu 
naboru. 

 
Dla Komisji Rekrutacyjnej celem uwzględniania w procesie rekrutacji do klas pierwszych załącza się wykaz 

konkursów  przedmiotowych załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 04 lutego 2015 r., 
zał. nr 2 stanowiący wykaz tytułów konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 



Strona 4 z 7 
 

 

Zał. nr 1 
 
 

KRYTERIA INNE OSI ĄGNIĘCIA UCZNIA 
wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum 

uwzględniane w procesie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły po nad gimnazjalnej 
 

Lp. 
Liczba 

punktów 
Kryteria Kodyfikacja 

Dokumentacja pracy 
rady pedagogicznej 

Zapis na świadectwie 

1 6 

Ukończenie 
gimnazjum z 
wyróżnieniem. 

Uczeń, który w wyniku 
klasyfikacji końcowej uzyskał z 
obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co 
najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania. 

Zapis w protokole rady 
pedagogicznej. 

Świadectwo z biało-czerwonym 
paskiem. 

2. 3 

Udział w konkursach 
przedmiotowych 
organizowanych 
przez kuratora 
oświaty. 

Na szczeblu wojewódzkim. Dyplomy, wyróżnienia, 
medale, puchary, listy 
gratulacyjne, 
zaświadczenia. 

Udział w (nazwa 
konkursu/konkursów) na szczeblu 
wojewódzkim. 

3. 5 

Udział w konkursach 
przedmiotowych 
organizowanych 
przez kuratora 
oświaty. 

Na szczeblu 
ponadwojewódzkim. 

Dyplomy, wyróżnienia, 
medale, puchary, listy 
gratulacyjne, 
zaświadczenia- zapis w 
protokole rady 
pedagogicznej. 

Udział w (nazwa 
konkursu/konkursów) na szczeblu 
ponadwojewodzkim. 

4. 3 

Udział w pozostałych 
konkursach 
wymienionych 
wzał.2 

Na szczeblu wojewódzkim Dyplomy, wyróżnienia, 
medale, puchary, listy 
gratulacyjne, 
zaświadczenia 

Udział w (nazwa 
konkursu/konkursów) na szczeblu 
wojewódzkim. 

5. 5 

Udział w pozostałych 
konkursach 
wymienionych 
wzał.2 

Na szczeblu 
ponadwojewódzkim 

Dyplomy, wyróżnienia, 
medale, puchary, listy 
gratulacyjne, 
zaświadczenia- zapis w 
protokole rady 
pedagogicznej. 

Udział w (nazwa 
konkursu/konkursów) na szczeblu 
ponadwojewodzkim. 

6. 1 

Osiągnięcia sportowe 
lub artystyczne. 

Zajęcia I - III miejsca na 
szczeblu powiatowym. 

Dyplomy, medale, 
puchary, 
zaświadczenia-zapis w 
protokole rady 
pedagogicznej. 

Zajęcie (...) miejsca w (nazwa 
osiągnięcia) na szczeblu 
powiatowym. 

7. 2 

Osiągnięcia sportowe 
lub artystyczne. 

Zajęcia I - III miejsca na 
szczeblu wojewódzkim. 

Dyplomy, medale, 
puchary, 
zaświadczenia-zapis w 
protokole rady 
pedagogicznej. 

Zajęcie (...) miejsca w (nazwa 
osiągnięcia) na szczeblu 
wojewódzkim. 

8. 3 

Osiągnięcia sportowe 
lub artystyczne. 

Zajęcie I - VI miejsca na 
szczeblu ponadwojewódzki. 

Dyplomy, medale, 
puchary, 
zaświadczenia- zapis w 
protokole rady 
pedagogicznej. 

Zajęcie (...) miejsca w (nazwa 
organizacji) na szczeblu 
ponadwojewódzkim. 
 

9. 2 

Stały wolontariat. Wolontariusz jest ściśle 
związany z daną organizacją i 
wykonuje na jej rzecz określone 
prace - świadoma, bezpłatna, 
dobrowolna działalność (np. w 
domach pomocy, hospicjach, 
świetlicach środowiskowych, 
itp.). Średni roczny czas pracy 
wolontariusza co najmniej 25 
godzin. 

Zaświadczenia - zapis 
w protokole zebrania 
rady pedagogicznej. 

Stały wolontariat na rzecz:(nazwa 
organizacji) 
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10. 1 

Ocena zachowania. „wzorowe" Zapis w protokole rady 
pedagogicznej. 

Ocena z zachowania na 
świadectwie. 

11. 1 

Udział w zajęciach 
kulturalno - 
artystycznych. 

Nagrody: dyrektora szkoły, 
innych organów szkoły -
przyznane zgodnie z zasadami 
określonymi w statucie szkoły. 

Zapis w protokole 
zebrania rady 
pedagogicznej. 

(nazwa nagrody) za udział  
w zajęciach  
kulturalno - artystycznych. 

12. 1 

Uznana praca w 
samorządzie 
szkolnym. 

Nagrody: dyrektora szkoły, 
innych organów szkoły - 
przyznane zgodnie z zasadami 
określonymi w statucie szkoły. 

Zapis w protokole rady 
pedagogicznej. 

(nazwa nagrody) za pracę w 
samorządzie szkolnym. 
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Zał. nr 2 

 

 

Wykaz konkursów tematycznych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, w których 

udział punktowany jest wg skali przedstawionej w § 2 ust. 7 pkt. b i c : 

 

 

 

1. Ogólnopolski konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864.  

Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego". 

2. Ogólnopolski konkurs „Papież Słowianin - Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie  

Karola Wojtyły - Jana Pawła II". 

3. Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II" 

4. Ogólnopolski konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach 1914-1989” 

5. Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” organizowany przez  

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych . 

6. Wojewódzki konkurs „Wiedzy o Języku Polskim". 

7. Wojewódzki konkurs „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”. 
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Zał. nr 3 

 

 

1. Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa opolskiego zawarty w Zarządzeniu nr 24 

Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2013/2014: 

- Konkurs Polonistyczny 

- Konkurs Języka Angielskiego 

- Konkurs Języka Niemieckiego 

- Konkurs Historyczny 

- Konkurs Geograficzny 

- Konkurs Biologiczny 

- Konkurs Matematyczny 

- Konkurs Chemiczny 

- Konkurs Fizyczny 

 

 

2. Wykaz ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych dla uczniów gimnazjów: 

- Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów 

- Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów 

- Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów 

- Ogólnopolska Olimpiada Języka Hiszpańskiego 

 


