Regulamin
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI
UCZNIÓW PO 8-LETNIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
do 5-LETNIEGO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 4
im. Adama Chętnika
w OSTROŁĘCE
rok szkolny 2022/2023

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z dnia 11 września 2019,
poz. 1737).
3. Rozporządzenie 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 poz. 493 ze zm.)
4. Statuty: Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika, Technikum Nr 4
w Ostrołęce oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 w Ostrołęce.
5. Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w
sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla
dorosłych na rok szkolny 2022/2023
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 4 im. ADAMA CHĘTNIKA w OSTROŁĘCE
PRZEPROWADZA REKRUTACJĘ DO:
1) Technikum Nr 4 w Ostrołęce
2) Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 w Ostrołęce
1. Do klasy pierwszej, 5-letniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przyjmuje się
absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.
2. Wykonanie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu
egzaminacyjnym w administracji.
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RODZAJE ODDZIAŁÓW
Szkoła dla młodzieży na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej:
1. Technikum w zawodach (5 lat):
• technik przetwórstwa mleczarskiego
• technik ekonomista
• technik handlowiec
• technik hotelarstwa
• technik organizacji turystyki
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik technologii żywności - cukiernik (specjalność: produkcja wyrobów
cukierniczych)
2. Branżowa Szkoła I stopnia (3 lata):
• kucharz
REKRUTACJA ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE:
§1.
Przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
– mnoży się przez 0,35;
c) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,3;

§2.
Przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
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c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

§3.
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
§4.
Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad
wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych
porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty;
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3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,
b) dwóch

lub

więcej

tytułów

laureata

konkursu

tematycznego

lub

tematycznego

lub

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch

lub

więcej

tytułów

finalisty

konkursu

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym

planem

nauczania

szkoły

artystycznej

–

przyznaje

się

7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
2 punkty;
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5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt
1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym
szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych
zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
§5.
Przeliczenia na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

§6.
Przedmioty, z których oceny są przeliczane na punkty w technikach
a) technik przetwórstwa mleczarskiego: język polski, język obcy, matematyka,
chemia,
b) technik ekonomista: język polski, język obcy, matematyka, geografia,
c) technik handlowiec: język polski, język obcy, matematyka, geografia,
d) technik hotelarstwa: język polski, język obcy, matematyka, geografia,
e) technik organizacji turystyki: język polski, język obcy, matematyka, geografia,
f) technik żywienia i usług gastronomicznych: język polski, język obcy,
matematyka, chemia,
g) technik technologii żywności – cukiernik - język polski, język obcy,
matematyka, chemia,
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Przedmioty, z których oceny są przeliczane na punkty w Branżowej Szkole I
stopnia:
a) kucharz: język polski, język obcy, matematyka, chemia,

§7.
W rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej można uzyskać 200 pkt. - maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny
z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki
egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne
osiągnięcia kandydatów, odnotowane na świadectwie.
W tym:
1) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu
wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
Wynik procentowy z zakresu przeliczany jest na punkty po przyjęciu współczynnika 0,35 (np.
uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, co daje w rekrutacji 24,5 punktów, gdyż
70x0,35=24,5). Z języka obcego nowożytnego wynik mnoży się przez wskaźnik 0,3.
2) 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia kandydatów
odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt.
Za osiągnięcia typu: olimpiady, konkursy, zawody sportowe – maksymalnie 18 pkt.
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Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
§8.
Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do
sprawdzianu ósmoklasisty:
a) za ocenę celującą – po 35 punktów
b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów
c) za ocenę dobrą – po 25 punktów
d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów
e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów;
z języka obcego nowożytnego:
a) za ocenę celującą – 30 punktów
b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów
c) za ocenę dobrą – 20 punktów
d) za ocenę dostateczną – 10 punktów
e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.

§9.
Laureat

lub

finalista

ogólnopolskiej

olimpiady

przedmiotowej

oraz

laureat

konkursu

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej
kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej
szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole
ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole
ponadpodstawowej ogólnodostępnej.
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§10.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i
matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej
szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez
inne
podmioty działające na terenie szkoły,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu;
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.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
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§11.

Szkolna komisja rekrutacyjna
1) W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje szkolną komisję
rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
2) Szkolna komisja rekrutacyjna w szczególności:
- podaje informacje o warunkach rekrutacji,
- przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w
zasadach rekrutacji,
- ustala minimalną wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym,
- ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia,
- ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
- sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
3) Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3
osób wchodzących w jej skład.
4) W terminie 3 dni od dani podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata (opiekun prawny) lub kandydat
pełnoletni może wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w
terminie 3 dni od dania wystąpienia rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego
kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, które
uzyskał kandydat w postepowaniu rekrutacyjnym. Rodzic (opiekun prawny) lub
pełnoletni kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od uzyskania uzasadnienia. Dyrektor szkoły
rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od
otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
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