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Regulamin naboru elektronicznego w ZSTiO „MERITUM” na rok szkolny 2018/2019 

 

1. Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „MERITUM” 

odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. 

oraz postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r. 

 

2. Szkoła prowadzi nabór do ZSTiO „Meritum” za pomocą systemu elektronicznego. 

Kandydaci do klas pierwszych dokonują rejestracji wyłącznie drogą elektroniczną na stronie 

slaskie.edu.com.pl w terminie od 18 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.  

 

3. O przyjęcie do klasy pierwszej ZSTiO „Meritum” mogą ubiegać się wszyscy absolwenci 

gimnazjum, którzy poddają się wynikom naboru elektronicznego. 

 

4. Kwalifikacja do szkoły uwzględnia dwa równorzędne kryteria (maksymalnie 200 

punktów):  

a. wyniki egzaminu gimnazjalnego  - maksymalnie 100 punktów;  

b. świadectwo ukończenia gimnazjum /oceny i osiągnięcia/ - maksymalnie 100 punktów.  

 

5. Uczniowie są przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów do 

wyczerpania planowanego limitu miejsc.  

 

6. Zasady przyznawania punktów za  końcowe oceny na świadectwie gimnazjalnym  

 

 a. w III Liceum Ogólnokształcącym, jedna klasa (26 osobowa) kształcące w kierunkach*:  

dziennikarsko-menadżerskim oraz językowym / możliwość wyboru rozszerzeń od klasy 

drugiej/ brane są pod uwagę przedmioty 

- język polski,  

- matematyka, 

- język obcy (najwyższa ocena z języka obowiązkowego), 

- historia, geografia, informatyka lub wos (wyższa ocena) 

 

b. w Technikum Nr 2, dwie klasy w zawodach*: technik informatyk (32 uczniów), technik 

mechatronik (16 uczniów), technik ekonomista (15 uczniów) 

brane są pod uwagę przedmioty 

- język polski,  

- matematyka,  

- język obcy (najwyższa ocena z języka obowiązkowego),  

- fizyka, geografia lub informatyka (wyższa ocena) 

 

* utworzenie kierunku lub zawodu uzależnione jest od dokonanego wyboru absolwentów 

gimnazjów i ilości zgłoszeń 

 

Oceny końcowe przeliczane są na punkty według schematu 

- celujący – 18 punktów 

- bardzo dobry - 17 punktów 

- dobry – 14 punktów 

- dostateczny - 8 punktów 

- dopuszczający – 2 punkty 

Maksymalna ilość punktów za oceny z 4 przedmiotów: 72  
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7. Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia  

 

a. świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów;  

 

b. osiągnięcia w konkursach 

 

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 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; 

 

3) 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.  

 

4) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 

punktów. 

 

c. wolontariat; stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 3 punkty. 

 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 

lub części egzaminu gimnazjalnego, przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, 

przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  według 

zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.  

 

9. W przypadku uzyskania jednakowej sumy punktów przez kandydatów pierwszeństwo 

według kolejności mają:  

 

a. kandydat, który ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni 
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psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z Art. 20f 

ust. 3 Ustawy o systemie oświaty),  

 

b. kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy 

o systemie oświaty: 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, 

 

c. średnia z przedmiotów obowiązkowych 

 

d. w liceum ogólnokształcącym: 

kandydaci z większą sumą punktów procentowych z zadań z zakresu j. polskiego oraz historii 

i wiedzy o społeczeństwie egzaminu gimnazjalnego 

  w technikum: 

kandydaci z większą sumą punktów procentowych z zadań z zakresu matematyki oraz 

przedmiotów przyrodniczych egzaminu gimnazjalnego 

 

e.  procentowy wynik egzaminu gimnazjalnego z języka obcego na poziomie podstawowym 

 

10. W przypadku niewystarczającej ilości uczniów do otwarcia danej klasy, 

zakwalifikowanym kandydatom zaproponowane zostaną inne kierunki kształcenia w ramach 

ZSTiO „Meritum” do wyczerpania miejsc. 

 

 

Komisja rekrutacyjna ZSTiO „Meritum” Siemianowice Śląskie, 17 kwietnia 2018r. 

 

 

 


