ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
W PIEKARACH ŚLĄSKICH
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
§ 1.
PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 z 2004 r.,
z późn. zm.) i ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – art. 154 ust. 1 pkt. 2,
art. 161, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
2. 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
(§11bab. ust. 3, Dz. U. poz. 493 ze zm.)
3. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 ustalony
przez Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.

§ 2.
OGÓLNE ZAŁOŻENIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS
PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
1.
O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej mogą ubiegać się uczniowie,
którzy ukończyli szkołę podstawową.
2.
Rekrutacja klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej prowadzona jest w systemie
elektronicznym.
3.
Absolwenci szkoły podstawowej mogą starać się o przyjęcie do klasy pierwszej:
 TECHNIKUM nr 1 im. Jacka Karpińskiego,
 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO.
4.
Terminy składania wniosków o przyjęcie do szkoły, wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym określonymi w ustawie o systemie oświaty, do szkół
ponadpodstawowych dla młodzieży:


Od dnia 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00.

5.
Terminy rekrutacji do TECHNIKUM nr 1 im. Jacka Karpińskiego i II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:


Od dnia 24 czerwca do 13 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,



Dnia 20 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły,



Od dnia 16 maja do 25 lipca 2022 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej
szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły,



Od dnia 21 do 28 lipca 2022 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów
świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej a także złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku technikum.
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując
na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub
elektronicznej w terminie do 25 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12
sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa
się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23
września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub
orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale
realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.



29 lipca 2022 r. do godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,



W terminach określonych w ustawie o systemie oświaty - składanie wniosków
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień
odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 ustalono następujące terminy
postępowania uzupełniającego:
Terminy składania wniosków o przyjęcie do szkoły, wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym określonymi w ustawie o systemie oświaty, do szkół
ponadpodstawowych dla młodzieży od dnia 1 do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00.


Od dnia 1 do 17 sierpnia 2022 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej
szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły,



Dnia 12 sierpnia 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły,



Od dnia 16 do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica
kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów
świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej a także złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku technikum.
W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując
na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub

elektronicznej w terminie do 12 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym.
Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został
przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie,
odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z
kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do
którego uczeń został przyjęty.


19 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00 - podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,



W terminach określonych w ustawie o systemie oświaty - składanie wniosków
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień
odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
§ 3.
WYMAGANE DOKUMENTY

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z następującymi załącznikami:
a) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
w przypadku kandydatów do Technikum nr 1,
b) orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej (w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku,
narządów ruchu i innymi schorzeniami),
2. Po zakwalifikowaniu do szkoły oryginałów świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
3. 2 szt. podpisanych zdjęć,
4. karta zdrowia ucznia – po ukończeniu szkoły podstawowej.
§ 4.
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA
1. Kandydatów do szkoły ponadpodstawowej kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora Szkoły.
2. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły pełniący funkcje
przewodniczącego i członków komisji.
3. Komisja weryfikuje podania kandydatów, sporządza listy osób zakwalifikowanych
i przyjętych oraz niezakwalifikowanych i nieprzyjętych zawierające informację liczbie
punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego jak i uzupełniającego.
§ 5.
KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW
1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
a) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
b) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 ustawy, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
b) 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 tej szkoły;
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:
- 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa
w art. 132 ustawy,
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
3. 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 psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4. 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
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 wychowywanie kandydata w rodzinie;
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria mają jednakową wartość.
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych
zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów
szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z art. 22 ust. 6 ustawy o systemie
oświaty, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły
ponadpodstawowej, jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku
kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie
z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół.
§ 6.
ZASADY PRZELICZANIA OCEN NA PUNKTY
Zagadnienie

Język polski

Punktacja szczegółowa
dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów

Punktacja maksymalna

18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
jak w przypadku języka polskiego
Matematyka
Pierwsze wybrane
jak w przypadku języka polskiego
zajęcia edukacyjne
Drugie wybrane zajęcia
jak w przypadku języka polskiego
edukacyjne
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim 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, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. ustawy o systemie oświaty:
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;
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
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
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 ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie
oświaty:
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,

18 punktów
18 punktów
18 punktów
7 punktów

18 punktów

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się
2 punkty;
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
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej,
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.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których
mowa w art. 134
ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art.
143
ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o
systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego,
matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do
wyboru, 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 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;
2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru, oceny
wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego
przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust.
2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony powyżej, oceny
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego
przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz
którego dotyczy zwolnienie.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego
oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin
ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa
ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego
przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów o których mowa w art. 44zu
ust.3 pkt 4ustawy o systemie oświaty.

3 punkty

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej
z sumą punktów.
Informacje o szkołach ponadpodstawowych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego,
umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach : www.kuratorium.katowice.pl
§ 7.
ZASADY ODWOŁANIA OD WYNIKÓW POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256,
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1082 ze zm.),– art. 154 ust.1 pkt.2, art. 16, obowiązują następujące zasady odwołania od
wyników postępowania rekrutacyjnego:
1. 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. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą
liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły
służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 8.
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
1. Zasady rekrutacji uwzględniać będą osiągnięcia z następujących zadań edukacyjnych
dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczane na punkty:
TECHNIKUM Nr 1 im. Jacka Karpińskiego:
język polski, matematyka, język obcy, informatyka
technik informatyk
język polski, matematyka, język obcy, informatyka
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
język polski, matematyka, język obcy, fizyka
technik elektryk
język polski, matematyka, język obcy, geografia
technik ekonomista
język polski, matematyka, język obcy, geografia
technik logistyk
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
język polski, matematyka, język obcy, wos
klasa A (policyjna)
język polski, matematyka, język obcy, wos
klasa B (celna)
2. Kandydaci będą przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą
punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna może zweryfikować obowiązujące kryteria, dostosowując
je do planu naborowego roku szkolnego 2022/2023.
Bliższych informacji o warunkach kształcenia w Zespołu Szkół Nr 1 udziela sekretariat
uczniowski – pokój nr 14 – telefon 32 288 40 13 wew. 32 lub można znaleźć na stronie
internetowej szkoły www.zs-1.edu.pl

