
OGÓLNE ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W TUŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

1. Nabór na rok szkolny 2021/2022 będzie realizowany poprzez serwis elektroniczny firmy Vulcan dostępny pod adresem www.opolskie.edu.com.pl 

2. DOKUMENTY KONIECZNE DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO: 

− wniosek złożony przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata do dyrektora szkoły; 

− świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

− zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

− zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się 

o miejsce w Publicznych Technikum Leśnym, 

− zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej orzekające o stanie zdrowia oraz pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie do oddziału – dotyczy wyłącznie kandydatów 

ubiegających się o miejsce w oddziale przygotowania wojskowego lub w klasie sportowej piłki ręcznej w Liceum Ogólnokształcącym (WZÓR do pobrania na szkolnej stronie 

internetowej; 

W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, należy określić preferencje co do kolejności przyjęcia. 

3. ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW W CZASIE REKRUTACJI 

ZA WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
ZA OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ OSIĄGNIĘCIA WYMIENIONE NA 

ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM 

Wynik egzaminu wyrażony w % z:  

− języka polskiego, 

− matematyki, 

– mnoży się przez 0,35 

− języka obcego nowożytnego 

– mnoży się przez 0,3. 

PRZYKŁAD: uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70% co daje w rekrutacji 
24,5 pkt, gdyż 70 x 0,35 = 24,5 

Oceny wyrażone w stopniu: 

− celującym – 18 punktów, 

− bardzo dobrym – 17 punktów, 

− dobrym – 14 punktów, 

− dostatecznym – 8 punktów, 

− dopuszczającym – 2 punkty. 

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 
7 punktów. 

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

  

http://www.opolskie.edu.com.pl/


4. KRYTERIA I PRZEDMIOTY BRANE POD UWAGĘ 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

TECHNIKUM LEŚNE 
oddział przygotowania wojskowego oraz 

 oddział sportowy  – piłka ręczna 

− zaliczenie próby sprawności fizycznej, 

− język polski, 

− matematyka, 

− obowiązkowy język obcy nowożytny, 

− wychowanie fizyczne 

LIMIT MIEJSC: oddział wojskowy 1Dp – 30 miejsc 

oddział sportowy 1Fp – 30 miejsc 

WAŻNE: 
Na próbę sprawności fizycznej kandydat zostanie dopuszczony po 
przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia 

− język polski, 

− matematyka, 

− obowiązkowy język obcy nowożytny, 

− biologia 

LIMIT MIEJSC: klasa 1Ap – 30 miejsc 

5. HARMONOGRAM REKRUTACJI 

Rodzaj czynności 
Terminy w postępowaniu  

rekrutacyjnym 

Terminy w postępowaniu  

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem 

oddziału sportowego oraz przygotowania wojskowego 

17 maja – 21 czerwca 2021 r. 

 do godz. 1500 
3 – 5 sierpnia 2021 r. 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w 

tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje 

25 czerwca – 14 lipca 2021 r.  

do godz. 1500 
---------------------- 

3. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami do oddziału 

sportowego oraz przygotowania wojskowego 

17 – 31 maja 2021 r. 

do godz. 1500 
3 – 6 sierpnia 2021 r. 

4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o miejsce w oddziale 

sportowym i przygotowania wojskowego 

I termin: 

4 czerwca 2021 r. godz. 1000 

II termin:  

2 lipca 2021 r. godz. 1000 

6 sierpnia 2021 r. godz. 1000 



5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów do oddziału sportowego i przygotowania 

wojskowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 

I termin: 

7 czerwca 2021 r. godz. 1200 

II termin:  

9 lipca 2021 r. godz. 1200 

13 sierpnia 2021 r. 

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych 

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności 

do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r. 

7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta 

(burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach 

do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r. 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 
22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r. 

9. Wydanie przez szkołę dla kandydatów do Technikum Leśnego skierowania na badanie lekarskie 17 maja – 26 lipca 2021 r. 3 – 13 sierpnia 2021 r. 

10. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku kandydatów do 

Technikum Leśnego także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

23 – 30 lipca 2021 r.  

do godz. 1500 

17 – 20 sierpnia 2021 r. 

do godz. 1500 

11. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 2 sierpnia 2021 r. godz. 1000 23 sierpnia 2021 r. 

12. Możliwość zapoznania się z ofertą firm świadczących usługi w zakresie umundurowania leśnego 

i wojskowego.  

OSTATECZNA DECYZJA O SPOTKANIU BĘDZIE OPUBLIKOWANA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

SZKOŁY 30 LIPCA 2021  

2 sierpnia 2021 r. godz. 1000 ---------------------- 

13. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r. 

 

6. Szczegółowe zasady rekrutacji do Zespołu Szkół w Tułowicach są dostępne na stronie www.tltulowice.pl w dokumencie pt.: Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. 

http://www.tltulowice.pl/

