ZASADY I KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
TECHNIKUM nr 3
oraz
SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA nr 2
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. J. i J. ŚNIADECKICH w GRUDZIĄDZU
na rok szkolny 2022/2023
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
2. Rozporządzenie 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. z 2019 r.
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 związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1394)
5. Zarządzenie Nr 5/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie określenia
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w
województwie kujawsko-pomorskim.

Postanowienia ogólne
1. Do klasy pierwszej TECHNIKUM nr 3 i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA nr 2 przyjmowani są absolwenci
ośmioletnich szkół podstawowych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
3. Zasady rekrutacji szkoła ogłasza na stronie internetowej szkoły – www.zst.grudziadz.com.pl
4. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
5. Na rok szkolny 2022/23 szkoła prowadzić będzie nabór do następujących klas:

Typ szkoły

Technikum (5-letnie)

Branżowa szkoła I stopnia (3-letnia)

Kształcenie w zawodzie
technik analityk
technik elektronik
technik elektryk
technik informatyk
technik mechatronik
technik programista
technik robotyk

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

1
1
1
2
1
1
1

32
32
32
64
32
32
32

1

32

mechatronik

6. Szkoła proponuje naukę następujących języków obcych: język angielski, język niemiecki i język rosyjski.
7. Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym w klasach technikum:

Kształcenie w zawodzie
technik informatyk
technik programista
technik mechatronik
technik elektryk
technik elektronik
technik robotyk
technik analityk

Zajęcia w zakresie rozszerzonym
matematyka i informatyka

matematyka i fizyka

biologia i chemia

Kryteria i zasady rekrutacji
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów, na którą składają się:
• liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w ośmioklasowej
szkole podstawowej, zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu,
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
wynik przedstawiony w procentach z:
▪ języka polskiego mnoży się przez 0,35
▪ matematyki mnoży się przez 0,35
▪ języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3
•

liczba punktów za oceny z języka polskiego i z matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
na świadectwie ukończenia szkoły zależnie od typu szkoły i zawodu:

Typ szkoły

Technikum

Kształcenie w zawodzie

technik informatyk
technik elektronik
technik elektryk
technik mechatronik
technik programista
technik robotyk
technik analityk

Branżowa szkoła I stopnia mechatronik

Punktowane zajęcia obowiązkowe

fizyka, informatyka

biologia, chemia
fizyka, informatyka

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
▪ celujący –18 punktów
▪ bardzo dobry –17 punktów
▪ dobry –14 punktów
▪ dostateczny –8 punktów
▪ dopuszczający –2 punkty
•

liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
▪ ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
▪ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
➢ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
➢ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7punktów,
➢ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5punktów
▪ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
➢ tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
➢ tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty
➢ tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty
▪ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
➢ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10punktów
➢ dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
➢ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
➢ tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
➢ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5punktów
➢ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3punkty

▪

▪

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub
wojewódzkim:
➢ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
➢ dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -przyznaje się 7 punktów
➢ dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów
➢ tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów
➢ tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – punkty
➢ tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych
lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
na szczeblu:
➢ międzynarodowym - 4 punkty,
➢ krajowym - 3 punkty
➢ wojewódzkim - 2 punkty
➢ powiatowym - 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu 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.
▪

za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu - 3 punkty

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez KujawskoPomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach,
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa kujawskopomorskiego: http://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty
oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem
ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4, oceny wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, zdanego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz
którego dotyczy zwolnienie.
4. Laureaci konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla
uczniów szkół podstawowych, a także laureaci i finaliści olimpiad dla uczniów szkół podstawowych przyjmowani
są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów, o których mowa niżej.

5. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
lub ukończyli szkołę za granicą, przyjmowani są do klasy pierwszej na podstawie świadectwa (zaświadczenia)
wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce.
6. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w procesie rekrutacji
pierwszeństwo mają kandydaci spełniający następujące kryteria:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wielodzietność rodziny kandydata
niepełnosprawność kandydata
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty wymagane przez szkołę:
•
•
•
•
•

wniosek (wydrukowany z systemu elektronicznego) o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem
kandydata oraz jego prawnego opiekuna,
oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
(po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych),
potwierdzone przez szkołę zaświadczenia o udziale w konkursach organizowanych przez Kuratora
Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, osiągnięciach w innych konkursach przedmiotowych,
olimpiadach, zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz aktywności społecznej,
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu,
dwie fotografie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia.

Harmonogram naboru do Technikum nr 3 oraz Szkoły Branżowej I stopnia nr 2
w ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W GRUDZIĄDZU na rok szkolny 2022/23
L.p.
1

2

3
4
5

6

7

Czynności kandydata
Złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do klas pierwszych
w Zespole Szkół Technicznych.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół
do których kandyduje.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do ZST
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczanych w oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie.
Potwierdzenie 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 w przypadku ZST−
także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych do ZST
w Grudziądzu i kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 16 maja 2022 (poniedziałek)
do 21 czerwca 2022 (wtorek)
do godziny 15.00
od 24 czerwca 2022 (piątek)
do 12 lipca 2022 (wtorek)
do godz 15.00
od 24 czerwca 2022
do 12 lipca 2022
do godz. 15.00
19 lipca 2022 (wtorek)
godz. 12.00
od 16 maja 2022 (poniedziałek)
do 20 lipca 2022 (środa)
od 19 lipca godz. 12.00
do 22 lipca 2022
do godz. 15.00
25 lipca 2022
godz. 12.00

Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół w formie elektronicznej zostaną podane
po ogłoszeniu przez organ prowadzący.

