SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO PUBLICZNEGO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ MEDYCZNYCH
IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.


Zarządzenie Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dn. 12 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminów składania
dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr I klas I publicznych szkół policealnych na rok
szkolny 2017/2018 w województwie opolskim.



Zarządzenie Nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dn. 28 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, oraz określenia miejsc uznanych
za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie opolskim.

1. Do klasy pierwszej Publicznego Technikum w Zespole Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka
w Prudniku (zwanym dalej: technikum) przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego po wniesieniu wniosku przez rodzica kandydata lub kandydata
pełnoletniego.
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum decydują następujące kryteria:
1) liczba punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) liczba punktów za osiągnięcia ucznia:
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie,
3) liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawartych w zaświadczeniu OKE
o szczegółowych wynikach egzaminu.
3. Technikum określa trzy wybrane zajęcia edukacyjne, których oceny będą przeliczane na punkty:
1. biologia,
2. informatyka,
3. język obcy.
4. 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 gimnazjum oraz za szczególne
osiągnięcia kandydatów, wynosi 200 punktów, w tym:
a) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony
w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
b) 100 punktów - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
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gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w pkt.3
oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
5. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym - przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
6. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
7.W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:
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 punkt;
2)

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie:
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:
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
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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;
5) 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:
a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
8. 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, wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum, 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.
9. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym
na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się
na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii,
fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy
czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki 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;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie 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
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii 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
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
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11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany
dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego,
których dotyczy zwolnienie.
12.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w
stopniu:
1) celującym - przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym - przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
13. Uczniowie są przyjmowani do technikum w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania
planowanego limitu miejsc.
14.Technikum określa następujące zasady przyjmowania podań kandydatów i terminy rekrutacji:
a) kandydat do technikum składa podanie o przyjęcie do szkoły w formie papierowej w terminie od
29 maja do 23 czerwca 2017 r.. Formularz wniosku jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na
szkolnej witrynie internetowej.
b) od 23 do 27 czerwca 2017 r. kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o:
 świadectwo ukończenia gimnazjum,
 zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 kandydaci do kształcenia w zawodzie technik masażysta dla niewidomych i słabowidzących
dodatkowo dołączają: orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli zostało wydane) oraz orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane
przez Kuratora Oświaty,
c) 10 lipca 2017 r. o godz. 12.00 podana zostanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
lista kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły,
d) od 10 do 11 lipca 2017 r. wydane zostaną przez szkołę skierowania na badania lekarskie
kandydatowi z listy zakwalifikowanych do szkoły,
e) od 10 do 13 lipca 2017 r. do godz. 12.00 potwierdzenie przez rodziców kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile
nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu,
f) 14 lipca 2017 r. o godz. 14.00 ogłoszona zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
g) od 27 lipca do 29 sierpnia 2016r. przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim:

1. Konkurs Polonistyczny,
2. Konkurs Języka Angielskiego,
3. Konkurs Języka Niemieckiego,
4. Konkurs Języka Francuskiego,
5. Konkurs Historyczny,
6. Konkurs Geograficzny,
7. Konkurs Biologiczny,
8. Konkurs Matematyczny,
9. Konkurs Chemiczny,
10. Konkurs Fizyczny,
11. Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Wykaz ogólnopolskich olimpiad i konkursów tematycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim,
za które przyznawane są dodatkowe punkty:
1. Ogólnopolskie olimpiady tematyczne
1) Ogólnopolska Olimpiada "Myśli Jana Pawła" (organizator: Podlaski Kurator Oświaty)
2) Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" (organizator: Muzeum Józefa Piłsudskiego w
Sulejówku).
2. Ogólnopolskie konkursy tematyczne:
1) Ogólnopolski konkurs historyczny im. Majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1768- 1864. Od konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego - za wolność
Waszą i Naszą". (organizator: Mazowiecki Kurator Oświaty)
2) Ogólnopolski konkurs Papież Słowianin - Ogólnopolski konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola
Wojdyły - Jana Pawła II" (organizator: Łódzki Kurator Oświaty)
3) Ogólnopolski Konkurs ekologiczny "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" (organizator: Zespół
Opolskich Parków Krajobrazowych).
3. Wojewódzkie konkursy tematyczne.
1) Wojewódzki konkurs "Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" (organizator: Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego).
2) Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich (organizator: Opolski Kurator Oświaty)
3) Konkurs Wiedzy o Języku Polskim (organizator: Opolski Kurator Oświaty).

ZAŁĄCZNIK NR 3
Wykaz zawodów plastycznych o zasięgu wojewódzkim.
1. Wojewódzki konkurs plastyczny o Księdzu Janie Dobrym - Książę Jan Dobry - polityk, patriota,
doskonały i oszczędny gospodarz" (organizator: Opolski Kurator Oświaty)
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ZAŁĄCZNIK NR 4
Wykaz zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek
sportowy i polskie związki sportowe, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum
1. Zawody indywidualne:
akrobatyka sportowa, badminton, bieg na orientację, bieg przełajowy, boks, bowling sportowy, brydż
sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate
tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo,
łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie - short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne biegi, skoki, kombinacja norweska, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów,
saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka,
taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy - styl
klasyczny, zapasy - styl wolny, żeglarstwo.
1.

Zawody zespołowe:

baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka
siatkowa plażowa, rugby, unihokej, warcaby, wędkarstwo, żeglarstwo.
Członkowie Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej:
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