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REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. W. WITOSA W PŁOTACH  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

§ 1. SZKOŁY I KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

 

TECHNIKUM ZAWODOWE  kształcące w zawodach: 

❖ technik hotelarstwa 

❖ technik informatyk 

❖ technik żywienia i usług gastronomicznych 

 

Nauka w technikum umożliwi Ci zdobyć równocześnie zawód i wykształcenie średnie. 

Absolwenci mogą także kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Jeden przedmiot 

ogólnokształcący – geografia jest realizowany w zakresie rozszerzonym.  

 

W technikum nauczysz się:  

 praktycznie wykonywać zawód; 

 przygotować się do podejmowania działalności gospodarczej; 

 wykorzystywać język obcy w pracy zawodowej; 

 organizować swoją pracę w zespole. 

Nauka trwa 5 lat.  
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§ 2. WYMAGANE DOKUMENTY: 

Do podania o przyjęcie do wybranej szkoły należy dołączyć: 

❖ trzy zdjęcia, 

❖ zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej należy dołączyć: 

❖ oryginał lub potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

❖ oryginał lub potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 

 

§ 4. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKÓŁ 

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w 

statucie szkoły uwzględniając: 

a) przeliczenie na punkty egzaminu po szkole podstawowej dla: 

 języka polskiego, 

 matematyki, 

 języka obcego nowożytnego, 

b) punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. 

2. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym 

maksymalnie 200 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych 

obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w 

ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne osiągnięcia odnotowane na 

świadectwie, w tym: 

a) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej - 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na 

egzaminie z języka polskiego i matematyki oraz 0,3 pkt za każdy punkt procentowy 

uzyskany na egzaminie z języka obcego nowożytnego, 
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b) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym: 

 maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, zgodnie z zasadą: 

 stopień celujący - 18 punktów, 

 stopień bardzo dobry - 17 punktów, 

 stopień dobry - 14 punktów, 

 stopień dostateczny - 8 punktów, 

 stopień dopuszczający - 2 punkty, 

 maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, w tym: 

 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, 

 maksymalnie 18 punktów za inne osiągnięcia. 

3. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.   

W. Witosa w Płotach ustala następujący podział 72 punktów za oceny z języka polskiego, 

matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej dla poszczególnych zawodów. 

 

TECHNIK HOTELARSTWA 

Przedmioty  Ocena i punkty  

 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

Język polski 18 17 14 8 2 

Matematyka 18 17 14 8 2 

Geografia 18 17 14 8 2 

Wybrany język obcy 18 17 14 8 2 
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TECHNIK INFORMATYK 

Przedmioty  Ocena i punkty  

 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

Język polski 18 17 14 8 2 

Matematyka 18 17 14 8 2 

Informatyka 18 17 14 8 2 

Język angielski 18 17 14 8 2 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

Przedmioty  Ocena i punkty  

 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

Język polski 18 17 14 8 2 

Matematyka 18 17 14 8 2 

Chemia 18 17 14 8 2 

Wybrany język obcy 18 17 14 8 2 
 

 


