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REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I KWALIFIKACYJNEGO 

KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH PIĘCIOLETNICH TECHNIKÓW  

NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022 

W REGIONALNEJ SZKOLE TURYSTYCZNEJ W POLANICY – ZDROJU 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;  
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2019, poz.1737) 

 
W roku szkolnym 2021/2022 planuje się otworzyć następujące oddziały Technikum: 
✓ technik hotelarstwa (ze specjalizacją pracownik pokładowy / steward / stewardessa) 
✓ technik organizacji turystyki (ze specjalizacją animacja czasu wolnego) 
✓ technik żywienia i usług gastronomicznych 

 

I. Rekrutacja 

 
1) Rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, do zadań 

której należy: 
✓ sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w 

kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym 
zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;  

✓ sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;  

✓ sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;  

✓ sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  
 

2) Postępowanie rekrutacyjne  jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata 
pełnoletniego. 

3) Rekrutacja odbywa się na podstawie: 
a) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;  
b) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.  
 

4) Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego 
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim będą przyjmowani w pierwszej kolejności 

5) W przypadku mniejszej ilości kandydatów niż liczba miejsc – przyjmuje się wszystkich kandydatów 
niezależnie od ilości punktów rekrutacyjnych. 

6) W przypadku większej ilości kandydatów niż liczba miejsc w danym zawodzie – na pierwszym etapie 
rekrutacji bierze się łącznie kryteria: 

a) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 
b) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego, 

matematyki oraz techniki lub muzyki lub plastyki; 
c) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem; 
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  
✓ uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo 
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organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 
terenie szkoły; 

✓ osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
szczególnie wolontariatu.  

 
II. Przeliczanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 
1) Za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z zasadą: liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik 

procentowy z zakresu języka polskiego, matematyki, uzyskany z danego zakresu, mnoży się przez 
0,35, a z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. ŁĄCZNIE 100 PKT. 

2) Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 
otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły, ŁĄCZNIE 72 PKT, zgodnie z zasadą: 

a) 18 punktów za ocenę celującą, 
b) 17 punktów za ocenę bardzo dobrą, 
c) 14 punktów za ocenę dobrą, 
d) 8 punktów za ocenę dostateczną,  
e) 2 punktów za ocenę dopuszczającą, 

3) 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
4) Za szczególne osiągnięcia maksymalnie można uzyskać 18 punktów, w tym za: 

a) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanych przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  - przyznaje się 10 punktów; 

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - przyznaje się 
7 punktów; 

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - przyznaje się 
5 punktów; 

 
b) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 
punktów, 

• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego  - przyznaje się 7 punktów; 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego  - przyznaje się 5 punktów; 

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów; 

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - przyznaje się 
5 punktów; 

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  - przyznaje się 
3 punkty. 
 

c) 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: 

 

• międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty 

• krajowym - przyznaje się 3 punkty 

• wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty 

• powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 
 

Kurator oświaty 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 oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach. W przypadku, 
gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 
wiedzy, artystycznych, sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 
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wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo 
punkty za najwyższe osiągniecie tego ucznia w tych zawodach. 
 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 4, 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. 

 
 

d) 3 punkty rekrutacyjne za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu. 
 

5) 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. 

6) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania przyjmuje się kandydatów mających problemy 
zdrowotne, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia 
(potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej). 

7) Do poszczególnych zawodów w technikum określa się zajęcia edukacyjne uwzględnione do 
punktacji:  
 

Lp Zawód Punktowane przedmioty 

1 Technik żywienia i usług gastronomicznych Język polski Język 
obcy* 

Matematyka technika 

2 Technik hotelarstwa Język polski Język 
obcy* 

Matematyka muzyka 
/plastyka* 

3 Technik organizacji turystyki Język polski Język 
obcy* 

Matematyka muzyka 
/plastyka* 

*język obcy (angielski, niemiecki lub francuski) oraz muzyka lub plastyka – uwzględnia się wyższą z ocen 
 

 
8) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie postepowania bierze się pod uwagę łącznie następujące 
kryteria, o jednakowej ich wartości: 
✓ wielodzietność rodziny kandydata; 
✓ niepełnosprawność rodzica / opiekuna kandydata; 
✓ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
✓ samotne wychowywanie kandydata prze rodzica / opiekuna; 
✓ piecza zastępcza nad kandydatem. 

 
Szczegółowe rozstrzygnięcia w kwestiach nieujętych w Regulaminie Postępowania Rekrutacyjnego i 
Kwalifikacyjnego Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju, na rok szkolny 2021/2022, 
zawarte są w przepisach wymienionych na początku regulaminu. 
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