Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Olsztynie
na rok szkolny 2019/2020
Lp.

Kryterium

Kryteria główne

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia
kryteriów

200 pkt -ogólnamaksymalna
liczba punktów możliwych do
uzyskania w I etapie
postępowania rekrutacyjnego

Punkty przyznane za oceny z zajęd
edukacyjnych wymienionych na
świadectwie ukooczenia szkoły:
ocena
pkt.
6
18
5
17
4
14
3
8
2
2

72 pkt -ogólnamaksymalna
liczba punktów możliwych do
uzyskania za oceny z zajęd
edukacyjnych z następujących
przedmiotów wymienionych
na świadectwie ukooczenia
szkoły: język polski,
matematyka, język obcy
obowiązkowy, przedmiot do
wyboru wskazany przez szkołę

2.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

100 pkt - maksymalna liczba
punktów możliwa do uzyskania
(w przypadku przeliczania na
punkty procentowych wyników
egzaminu gimnazjalnego
przyjmuje się, że wynik z
poszczególnych części egzaminu
mnoży się przez 0,2)

Zaświadczenie o
wynikach egzaminu
gimnazjalnego*

3.

Świadectwo ukooczenia gimnazjum
z wyróżnieniem
Szczególne osiągnięcia wymienione na
świadectwie ukooczenia gimnazjum
w tym 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
tj.[1]:

7 pkt

Świadectwo ukooczenia
gimnazjum*
Świadectwo ukooczenia
gimnazjum (osiągnięcia
ucznia wymienione na
świadectwie ukooczenia
gimnazjum)*

1.

4.

18 pkt - maksymalna liczba
punktów możliwych do
uzyskania
(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, 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).

I. Uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumieo
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt
tytułu laureata konkursu tematycznego
7 pkt
lub interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu tematycznego
5 pkt
lub interdyscyplinarnego
II. Uzyskanie w zawodach wiedzy

Świadectwo ukooczenia
gimnazjum*

5.

będących konkursem o zasięgu
ogólnopolskim lub międzynarodowym
albo turniejem
o zasięgu ogólnopolskim,
przeprowadzanym dla uczniów
publicznych szkół i placówek
artystycznych, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4
i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie
oświaty:
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych, objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych, nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych, nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
III. Uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego
tytułu laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
dwóch lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
IV. Uzyskanie wysokiego miejsca
w zawodach wiedzy innych niż
wymienione w pkt I-III, artystycznych
lub sportowych organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na
szczeblu:
międzynarodowym
krajowym
wojewódzkim
powiatowym
Osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu

10 pkt

4 pkt

3 pkt

7 pkt
10 pkt
5 pkt
7 pkt

3 pkt
5 pkt

4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt
3 pkt

Świadectwo ukooczenia
gimnazjum(osiągnięcia
ucznia wymienione na
świadectwie ukończenia
gimnazjum)*

Kryteria dodatkowe – w przypadku
równorzędnych wyników (brane pod uwagę
łącznie)
Kandydat z rodziny wielodzietnej [3]
1.

Kandydat spełnia/nie spełnia
kryterium

2.

Kandydat niepełnosprawny

Kandydat spełnia/nie spełnia
kryterium

3.

Niepełnosprawnośd jednego z rodziców
kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia
kryterium

4.

Niepełnosprawnośd obojga rodziców
kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia
kryterium

Kandydat spełnia/nie spełnia
kryterium

Oświadczenie o
wielodzietności
kandydata zaopatrzone
klauzulą „Jestem
świadomy
odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego
oświadczenia” lub
Olsztyoska Karta Dużej
Rodziny 3+ (OKDR3+)
Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
wydane ze względu na
niepełnosprawnośd lub
orzeczenie o
niepełnosprawności lub o
stopniu
niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj.
Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.)**
Orzeczenie o
niepełnosprawności lub o
stopniu
niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj.
Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.)**
Orzeczenie o
niepełnosprawności lub o
stopniu
niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj.
Dz. U. z 2011 r. Nr 127,

5.

6.

7.

poz. 721, z późn. zm.)**
Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
wydane ze względu na
niepełnosprawnośd lub
orzeczenie o
niepełnosprawności lub o
stopniu
niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj.
Dz. U. z 2011 r. Nr 127,
poz. 721, z późn. zm.)**
Samotne wychowywanie kandydata
Kandydat spełnia/nie spełnia
Prawomocny wyrok sądu
[4]
w rodzinie
kryterium
rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz
oświadczenie o
samotnym
wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka
wspólnie z jego
rodzicem**
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kandydat spełnia/nie spełnia
Dokument
kryterium
poświadczający objęcie
dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i
systemie pieczy
zastępczej (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 135, z późn.
zm.)**
* Zaświadczenie wynikach sprawdzianu gimnazjalnego, świadectwo ukończenia gimnazjum –
dokumenty mogą być składane: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu albo mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
** dokumenty mogą być składane: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci
urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub
wyciągu z dokumentu albo mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez rodzica kandydata.
1
Nie określa się punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, w tym tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
ponieważ, zgodnie z art. 20d ustawy o systemie oświaty, ww. laureaci i finaliści są przyjmowani do
szkół w pierwszej kolejności.
2
Zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do
publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
Kandydat posiadający niepełnosprawne
rodzeostwo

Kandydat spełnia/nie spełnia
kryterium

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz określa miejsca uznane za wysokie w
tych zawodach.
3
rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
4
samotne wychowywanie - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
* Zaświadczenie wynikach sprawdzianu gimnazjalnego, świadectwo ukończenia gimnazjum –
dokumenty mogą być składane: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
z dokumentu albo mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
** dokumenty mogą być składane: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci
urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu
lub
wyciągu
z dokumentu albo mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata.
Nie określa się punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, w tym tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych ponieważ, zgodnie z art. 20d ustawy o systemie oświaty, ww. laureaci i finaliści są
przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności.
[1]

Zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do
publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz określa miejsca uznane za wysokie
w tych zawodach.
[2]

[3]

rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

samotne wychowywanie - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę
rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
[4]

