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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY REKRUTACJI 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.   

3. Zarządzenie Nr 10/2023 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2023 r. w 
sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania 
uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 
do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i 
szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim. 

 

 

§ 2 

SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ 

 

1. Kandydaci do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju w czasie procesu 
rekrutacji korzystają z elektronicznego systemu naboru dostępnego pod adresem: 

https://nabor.pcss.pl/buskozdroj 

2. System rekrutacji dostępny będzie dla kandydatów od dnia 15 maja 2023 r. 

3. Kandydat korzystając z systemu rekrutacji elektronicznej: 

 

1) Zapoznaje się z ofertą edukacyjną poszczególnych szkół. 

2) Wprowadza swoje dane do systemu rekrutacji elektronicznej. 

3) Dokonuje wyboru szkoły (szkół) oraz oddziału (oddziałów) którymi jest zainteresowany. 

4) Ustala osobistą listę preferencji oddziałów ustalając ich kolejność od tego, którym jest 
najbardziej zainteresowany (pierwsze miejsce na liście preferencji) do tego którym jest 
najmniej zainteresowany (ostatnie miejsce na liście preferencji). 

5) Generuje z systemu rekrutacji elektronicznej wniosek. 

4. Jeśli po wygenerowaniu wniosku kandydat dokona zmian w swoich danych osobowych lub liście 
preferencji konieczne jest wygenerowanie nowego (aktualnego) wniosku. 

5. Ostateczną wersję wniosku podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna kandydata należy 
dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru do dnia 21 czerwca 2023 r. do godz. 15.00. 
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6. Kandydaci do Szkoły spoza powiatu buskiego zobowiązani są do korzystania z systemu rekrutacji 
elektronicznej. 

7. Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą dokonać rejestracji oraz wydrukować 
odpowiednie dokumenty w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. 

8. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat może uzyskać następujące informacje: 

 

1) Jaka jest minimalna ilość punktów do zakwalifikowania się do poszczególnych oddziałów. 

2) Z których przedmiotów oceny ze świadectwa ukończenia szkoły są punktowane w rekrutacji. 

3) Liczbę dostępnych miejsc w poszczególnych oddziałach. 

oraz na kolejnych etapach rekrutacji 

4) Ilość uzyskanych punktów w systemie rekrutacyjnym. 

5) Informację o oddziale do którego kandydat został zakwalifikowany. 

 

9. System rekrutacji przydziela kandydata do konkretnego oddziału na podstawie uzyskanych w 
procesie rekrutacji punktów oraz preferencji kandydata według następującego schematu: 

 

1) Zliczenie wszystkich punktów kandydata. 

2) Sprawdzenie czy kandydat zakwalifikował się do oddziału z pierwszej preferencji. 

3) W przypadku gdy kandydat nie zakwalifikował się do oddziału z pierwszej preferencji system 
sprawdza kolejne oddziały z listy preferencji (wg kolejności ustalonej przez kandydata) aż do 
znalezienia oddziału do którego kandydat ma wystarczającą liczbę punktów lub do 
wyczerpania listy preferencji kandydata. 
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§ 3 

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNA 

 

1. Dyrektor  Szkoły w miesiącu marcu powołuje członków i ustala zadania Szkolnej Komisji 
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej (zwanej dalej Komisją). 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) Wicedyrektor jako przewodniczący, 

2) nauczyciele zatrudnieni w Szkole jako członkowie Komisji, 

3) pedagog szkolny. 

3. Komisja korzystając z oprogramowania rekrutacji elektronicznej weryfikuje kandydatów i ustala 
listę osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

4. Komisja udziela niezakwalifikowanym kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru innej 
szkoły lub oddziału. 
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§ 4 

TERMINARZ REKRUTACJI 

 

 

od 15 maja do 21 czerwca do godz. 15.00 - składanie w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wniosku 
o przyjęcie do szkoły (wniosków wygenerowanych w systemie rekrutacji elektronicznej), 

od 23 czerwca do 12 lipca do godz. 15.00 – doręczenie do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru kopii 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

20 lipca - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 
(lista opublikowana będzie w systemie rekrutacji elektronicznej oraz w szkolnej gablocie), 

od 21 do 27 lipca do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego 
woli przyjęcia w postaci przedłożenia do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru: 

1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły (o ile nie zostało złożone wcześniej), 

2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostało złożone wcześniej), 

3) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu (w przypadku kierunków gdzie prowadzone jest kształcenie zawodowe – wybrane 
kierunki), 

28 lipca - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, podanie informacji o wolnych miejscach, 
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§ 5 

KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW DO SZKOŁY 

 

Kandydat kwalifikowany jest na podstawie punktów możliwych do uzyskania za oceny z 
języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za 
wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne 
osiągnięcia kandydata. Maksymalna ilość punktów jaką kandydat może otrzymać wynosi 200. 

 

Przed przyjęciem do szkoły kandydaci do technikum w zawodach: 

- technik pojazdów samochodowych, 

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 

- technik żywienia i usług gastronomicznych, 

oraz branżowej szkoły I stopnia w zawodzie: 

- mechanik pojazdów samochodowych, 

- mechanik motocyklowy, 

- elektromechanik pojazdów samochodowych 

poddawani są badaniom specjalistycznym określającym brak przeciwwskazań do wykonywania 
zawodu. Badania wykonuje specjalista z zakładu medycyny pracy – negatywna opinia 
specjalistyczna może być podstawą zaproponowania kandydatowi innego kierunku kształcenia. 

 

 

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony w 
procentach z: 

1)  języka polskiego i  matematyki – mnoży się przez 0,35; 

2) języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3. 

 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 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. 

 

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, o którym mowa odpowiednio 
w art. 134 ust. 2 pkt 3, art. 135 ust. 4 pkt 2, art. 137 ust. 6 pkt 3, art. 139 ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 
3 pkt 4 i art. 143 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 7 punktów. 
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4.1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, 
art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 
lit. a ustawy – Prawo oświatowe, z: 

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. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie 
oświaty: 

a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b)  tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c)  tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

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 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 przedmiotowego – przyznaje się 10 
punktów, 

b)  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 
punktów, 

c)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

d)  tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

5)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, 
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
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a)  międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b)  krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c)  wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d)  powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

4.2. 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, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia 
uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej 
realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba 
punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za 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. 135 ust. 4 pkt 3 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, przyznaje się 3 punkty. 

 

6.1. 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 oceny z języka polskiego, 
matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z: 

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; 

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 10 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 5 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 

 

6.2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego 
egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z danego 
przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy zwolnienie, 
wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób 
określony w ust. 1. 

6.3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na 
podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z 
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którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1 pkt 2, z tym że na 
punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego. 

 

§ 7 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kandydat może być przyjęty do Szkoły poza ogólnymi 
zasadami rekrutacji ujętymi w Regulaminie Rekrutacji. 

 

§ 8 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w trakcie pierwszego etapu rekrutacji (patrz §5), 
przy rozpatrywaniu podań kandydatów zastosowanie znajdują następujące kryteria: 

1. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

2. Na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego jako równorzędne brane pod uwagę są także 
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. 
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ROZDZIAŁ 2 

OFERTA EDUKACYJNA 

 

§ 1 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Cykl kształcenia: 4 lata. 

 

1) Klasa informatyczna 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  informatyka, j. angielski, matematyka; 

ilość tworzonych oddziałów:    1 (jedna klasa); 

ilość dostępnych miejsc:     34; 

punktowane przedmioty:  j. polski, matematyka, j.obcy, technika lub 
informatyka; 

nauczane języki:      język angielski, 

język niemiecki; 

2) Klasa kosmetyczna 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  biologia, j. angielski; 

ilość tworzonych oddziałów:    1 (jedna klasa); 

ilość dostępnych miejsc:     34; 

punktowane przedmioty:  j. polski, matematyka, j.obcy, biologia; 

nauczane języki:      język angielski, 

język niemiecki; 
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§ 2 

TECHNIKUM 

Cykl kształcenia: 5 lat. 

 

1) technik informatyk 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  matematyka; 

ilość tworzonych oddziałów:    2 (dwie klasy); 

ilość dostępnych miejsc:     64; 

punktowane przedmioty:  j. polski, matematyka, j.obcy, technika lub 
informatyka; 

nauczane języki:      język angielski, 

język niemiecki; 

2) technik pojazdów samochodowych 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  matematyka; 

ilość tworzonych oddziałów:    1 (jedna klasa); 

ilość dostępnych miejsc:     34; 

punktowane przedmioty:  j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka lub 
technika; 

nauczane języki:      język angielski,  

język niemiecki; 

 

3) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka; 

ilość tworzonych oddziałów:    1  (jedna klasa); 

ilość dostępnych miejsc:    34; 

punktowane przedmioty:  j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka lub 
technika 

nauczane języki:     język angielski 

       język niemiecki; 

4) technik żywienia i usług gastronomicznych 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka; 

ilość tworzonych oddziałów:    1  (jedna klasa); 

ilość dostępnych miejsc:    34; 

punktowane przedmioty:  j. polski, matematyka, j. obcy, biologia lub 
chemia 

nauczane języki:     język angielski 

       język niemiecki; 
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§ 3 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

Cykl kształcenia: 3 lata. 

 

1) mechanik pojazdów samochodowych 

ilość tworzonych oddziałów:    1 (jedna klasa); 

ilość dostępnych miejsc:     34; 

punktowane przedmioty:  j. polski, matematyka, j.obcy, fizyka lub 
technika; 

nauczany język:  język angielski; 

2) elektromechanik pojazdów samochodowych 

ilość tworzonych oddziałów:    1 (jedna klasa); 

ilość dostępnych miejsc:     34; 

punktowane przedmioty:  j. polski, matematyka, j.obcy, fizyka lub 
technika; 

nauczany język:  język angielski; 

3) mechanik motocyklowy 

ilość tworzonych oddziałów:    1 (jedna klasa); 

ilość dostępnych miejsc:     34; 

punktowane przedmioty:  j. polski, matematyka, j.obcy, fizyka lub 
technika; 

nauczany język:  język angielski; 


