Regulamin naboru elektronicznego w ZSTiO „MERITUM”
na rok szkolny 2022/2023
dla absolwentów szkoły podstawowej
Pods tawa prawna:
- Us ta wa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Pra wo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Mi nistra Edukacji Na rodowej z dni a 21 s i erpnia 2019 r. w s pra wie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1737),
- Rozporządzenie Mi nistra Edukacji Narodowej z dni a 20 ma rca 2020 r. w s pra wie s zczególnych rozwiązań w okresie
cza s owego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zwi ązku z za pobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwa lczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

1. 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 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.
2. O przyjęcie do klasy pierwszej ZSTiO „Meritum” mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkoły
podstawowej, którzy poddają się wynikom naboru elektronicznego.
3. Terminy przeprowadzania procesu rekrutacji:
- od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – rejestracja i dokonanie wyboru preferencji
klas w systemie naboru elektronicznego https://slaskie.edu.com.pl/; dostarczenie do szkoły pierwszego
wyboru podania wydrukowanego z systemu naboru elektronicznego podpisanego przez kandydata
i opiekuna prawnego, dołączenie zaświadczeń i dokumentów stwierdzających pierwszeństwo przyjęcia
w przypadku równej ilości punktów.
- od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
możliwość zmiany wniosku o przyjęcie do szkoły
- 20 lipca 2022 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły;
- od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r. - wydanie przez szkołę kandydatom do technikum skierowań
na bezpłatne badania lekarskie;
- od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godziny 15.00 - potwierdzenie woli kandydata do podjęcia nauki
w danej klasie przez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu ośmioklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej; złożenie dwóch zdjęć
legitymacyjnych i karty zdrowia; dostarczenie wypełnionego oświadczenia woli kandydata /do pobrania:
sekretariat lub strona internetowa szkoły III Liceum Ogólnokształcące lub Technikum nr 2 oraz dla
kandydatów do technikum zaświadczeń lekarskich. Niedostarczenie powyższych dokumentów
w podanym terminie jest równoznaczne z nieprzyjęciem do danej klasy;
*W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic kandydata informuje
o tym dyrektora szkoły w terminie do 26 lipca 2022 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę
niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której
uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r.
- 29 lipca 2022 r. do godz.14.00 - publikacja listy kandydatów przyjętych (i nieprzyjętych)
- do 5 sierpnia 2022 r. - Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
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Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. - do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. - do 3 dni od dnia
otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. - do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektora szkoły
4. Kwalifikacja do szkoły uwzględnia dwa równorzędne kryteria (maksymalnie 200 punktów):
a. wyniki egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów;
b. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej /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 oceny na świadectwie ukończenie szkoły podstawowej
A. w III Liceum Ogólnokształcącym, dwie klasy (26-osobowe) – klasa informatyczno-językowa
(kompetencji przyszłości) oraz klasa ekologiczno-przyrodnicza – brane są pod uwagę
następujące przedmioty:
- język polski,
- matematyka,
- język obcy (najwyższa ocena z języka obowiązkowego),
- historia, geografia, biologia, informatyka lub wos (wyższa ocena)
B. w Technikum Nr 2, dwie klasy w zawodach*: technik informatyk (32 uczniów),
technik mechatronik (16 uczniów), technik rachunkowości (15 uczniów) brane są pod uwagę następujące
przedmioty:
- język polski,
- matematyka,
- język obcy (najwyższa ocena z języka obowiązkowego),
- fizyka, geografia, biologia lub informatyka (wyższa ocena)
*Utworzenie kierunku lub zawodu uzależnione jest od dokonanego wyboru absolwentów szkół
podstawowych 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
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,
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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. 6 ustawy o systemie oświaty:
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, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy
o systemie oświaty:
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 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 w pkt 1–4, 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.
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 w tych zawodach, z tym że maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
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C. wolontariat; stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 3 punkty.
8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub części egzaminu
ósmoklasisty, przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przelicza się na punkty oceny
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej według zasad określonych
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia21 sierpnia 2019 r.
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 psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej zgodnie z Art. 134 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe),
B. kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w z Art. 134 ust. 4 ustawy - - Prawo
oświatowe: 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. kandydaci z większą sumą punktów procentowych z zadań z zakresu j. polskiego oraz matematyki
egzaminu ósmoklasisty
E. procentowy wynik egzaminu ósmoklasisty z języka obcego
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, 31 stycznia 2022 r.
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