
Rekrutacja 2023/2024 

do 5-letniego technikum 

I. Rekrutację przeprowadza komisję rekrutacyjną w składzie: 

– przewodniczący komisji 

– członkowie komisji 

II. Komisja rekrutacyjna określa listy kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do 

poszczególnych szkół. 

III. O przyjęciu do klasy decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata aż do 

wyczerpania limitu miejsc. 

IV. Na rok szkolny 2022/2023 rekrutacja prowadzona będzie z wykorzystaniem 

systemu elektronicznego i według terminarza wskazanego przez Ministra Edukacji 

Narodowej 

 
V. Szkoła prowadzi rekrutację do oddziałów technikum w zawodach: 

 

 

1Ti – technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu 351203 

Kwalifikacje: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych 

sieci komputerowych 

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych 

 

 

1Th – technik handlowiec Symbol cyfrowy zawodu 522305  (e-commerce) 

 
Kwalifikacje: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży 

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych 

  

 

We wszystkich kierunkach rozszerzonym przedmiotem jest język angielski. 

Drugi język obcy to język niemiecki. 

VI. Punktacja 

a) 100 Punktów za wynik egzaminu ósmoklasisty: 

- język polski 1% to 0,35 pkt. – maksymalnie 35 pkt. 

- matematyka 1% to 0,35 pkt. - maksymalnie 35 pkt. 

- język obcy – poziom podstawowy 1% to 0,3 pkt. - maksymalnie 30 pkt. 

 

b) Oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych do danego oddziału, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przeliczone są w stopniu: 

1. celujący – 18 pkt 

2. bardzo dobry -17 pkt 

3. dobry – 14 pkt 

4. dostateczny- 8 pkt 

5. dopuszczający – 2 pkt 

 
 

Do klasy 1Ti – technik informatyk punktowane są przedmioty: informatyka, język angielski 



Do klasy 1Th – technik handlowiec punktowane są przedmioty: informatyka, język angielski 

 

c) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt. 

 
d) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (np. wolontariat) – 

maksymalnie 3 pkt. 
 

e) Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły – 

maksymalnie 18 pkt. 

UWAGI 
 

a) Pod uwagę są brane tylko osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia 

gimnazjum. 

b) O przyjęciu do szkoły decydować będzie suma punktów jaką uzyskał kandydat 

na podstawie kryteriów rekrutacji. Będą przyjmowani kandydaci z największą 

liczbą punktów aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc w klasie. 

c) Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą 

niezależnie od kryteriów. 

d) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim i 

wojewódzkim: 

 

I - konkursy na poziomie ponadwojewódzkim, organizowane przez kuratorów oświaty: 
- za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów 
- za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 
- za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów; 

II- konkursy o zasięgu wojewódzkim, organizowane przez kuratora oświaty: 
- za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
- za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 
punktów, 
- za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 
punktów, 
- za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 
- za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 
- za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty; 

III - osiągnięcia artystyczne lub sportowe: 
a) na poziomie międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty (miejsca 1-4), 
b) na poziomie krajowym – przyznaje się 3 punkty (miejsca 1-3), 
c) na poziomie wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty (miejsca 1-2) 
d) na poziomie powiatowym – przyznaje się 1 punkt (1. miejsce). 

 
Uwaga! W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie trzech lat kilka lokat punktowanych 
w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę; ta sama zasada 
dotyczy osiągnięć sportowych i artystycznych. 

 
e) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 

• 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, 

 
VII. Terminarz rekrutacji: 

Zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Opolskiego Kuratora Oswiaty 
 

 
 

VIII. Tryb odwoławczy 

 
1. W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

 
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 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. 

 
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

 
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 

5 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora szkoły służy skarga do 

sądu administracyjnego. 


