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Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 3/02/21 Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach 

 z dnia 26 lutego 2021 r. 

 
 
 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do szkół w Zespole Szkół w Tułowicach 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do Zespołu Szkół w Tułowicach, zwany dalej 

„Regulaminem” został opracowany na podstawie: 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) 

zwanej dalej „ustawa Prawo oświatowe”, 

b) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) zwanego 

dalej „Rozporządzeniem”, 

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—

19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) zwanego dolej „Rozporządzeniem COVID—19”, 

d) Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w województwie opolskim. 

zwanego dalej „Zarządzeniem nr 4”. 

2. Regulamin określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkół, tryb postępowania 

rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

3. Regulamin stosuje się również do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkół w Zespole Szkół w Tułowicach, ze względu na 

to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną. 

4. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w drodze elektronicznego naboru. 

5. Rekrutacja do szkół Zespołu Szkół w Tułowicach prowadzona jest na wolne miejsca, których liczbę 

określa § 10. 

6. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje 

o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia kandydata do 

szkoły. 
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7. Komunikat jest publikowany na stronie www.tltulowice.pl. 

8. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez Dyrektora 

szkoły. 

Rozdział II 

Zasady rekrutacji 

§ 2. 

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku przez rodzica/opiekuna 

prawnego kandydata lub kandydata pełnoletniego do Dyrektora szkoły w terminach określonych 

w § 11. 

2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie 

do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a Rozporządzenia COVID—19 

mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, należy określić 

preferencje, co do kolejności przyjęcia. 

§ 3. 

1. Do klasy pierwszej Technikum Leśnego przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j.: Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1175). 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, określone w pkt 1, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego 

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora 

szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Technikum 

Leśnego; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 ustawy Prawo oświatowe, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu. 
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3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów 

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu 

na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 

2 ustawy Prawo oświatowe tj.: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

5. Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość. 

§ 4. 

1. Do oddziału sportowego w Liceum Ogólnokształcącym przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

2) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony 

orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego; 

4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski 

Związek Piłki Ręcznej. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż 

liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 

4. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

odpowiednio następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego 

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora 

szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego Liceum 

Ogólnokształcącego; 
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3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 ustawy Prawo oświatowe, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 

2 ustawy Prawo oświatowe tj.: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

5. Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość. 

§ 5. 

1. Do oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym przyjmuje się kandydatów, 

którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  

3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału wojskowego, 

4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, przeprowadzonych na warunkach 

ustalonych przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w Tułowicach. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż 

liczba wolnych miejsc w oddziale przygotowania wojskowego, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 

4. 
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3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

odpowiednio następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego 

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora 

szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przygotowania 

wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132 ustawy Prawo oświatowe, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1 i 3–7 ustawy Prawo oświatowe, tj.: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

3) niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

5) samotne wychowanie kandydata w rodzinie; 

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

5. Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość. 

§ 6. 

Szczegółowe zasady przeliczania na punkty osiągnięć kandydata wymienionych na zaświadczeniu 
o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z: 

1) języka polskiego, 

2) matematyki, 

– mnoży się przez 0,35 

3) języka obcego nowożytnego 

– mnoży się przez 0,3. 
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2. Za oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w ust. 3 – 4, a wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się 18 punktów, 

2) bardzo dobrym – przyznaje się 17 punktów, 

3) dobrym – przyznaje się 14 punktów, 

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

3. Dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego oprócz oceny z języka polskiego i matematyki będą 

również brane pod uwagę oceny z: 

1) obowiązkowego języka obcego nowożytnego, 

2) wychowania fizycznego. 

4. Dla kandydatów do Technikum Leśnego oprócz oceny języka polskiego i matematyki będą również 

brane pod uwagę oceny z: 

1) obowiązkowego języka obcego nowożytnego, 

2) biologii. 

5. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym za: 

1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów, 

2) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty, 

3) 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; 

4) 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; 
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5) 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; 

6) 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; 

7) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3 – 6, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

2. krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 3 – 7, na tym samym szczeblu oraz 

z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 



Strona 8 z 22 

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. 

7. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat 

konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest 

minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna 

jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, są przyjmowani 

w pierwszej kolejności do wybranej szkoły w Zespole Szkół w Tułowicach jeżeli spełniają warunki, 

o których mowa odpowiednio w § 3 – 6. 

8. 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 miejsca uznane za wysokie w tych zawodach są określone 

w Zarządzeniu nr 4. 

§ 7. 

1. Opis prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego piłki ręcznej w Liceum 

Ogólnokształcącym: 

1) Test sprawności wszechstronnej – INKF 

Test składa się z pięciu prób, których wyniki przeliczone na punkty określają poziom sprawności 

wszechstronnej badanego. Stosowany bardzo szeroko w piłce ręcznej dobrze ocenia 

predyspozycje oraz przydatność zawodników do naszej dyscypliny sportu. 

Opis prób: 

a) wyskok dosiężny – ocena mocy 

Badany staje przodem do ściany i uniesionymi ramionami zaznacza maksymalny punkt 

zasięgu. Następnie stając bokiem do ściany wykonuje wyskok z miejsca z odbicia obunóż, 

zaznaczając palcami ręki bliższej ściany najwyżej osiągnięty punkt. Różnica pomiędzy 

punktem zaznaczonym z miejsca a punktem osiągniętym po wyskoku jest wynikiem próby. 

b) bieg na 60m – ocena szybkości 

Bieg odbywa się na bieżni lekkoatletycznej indywidualnie ze startu niskiego 

z zastosowaniem przepisów lekkoatletycznych dotyczących startu, biegu i mierzenia czasu. 

c) siła – ocena wytrzymałości siłowej 

Próba dla dziewcząt: 

Zawodniczka w podporze przodem w oparciu o odwróconą ławeczkę szwedzką wykonuje 

ugięcia i wyprosty ramion. Podczas wykonywania ćwiczenia dłonie winny podpierać tułów 

na szerokości barków a nogi, tułów i głowa znajdować się w jednej linii. Wynik próby 

stanowi ilość poprawnie wykonanych ugięć ramion. 
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Próba dla chłopców: 

Zawodnik w podporze przodem w oparciu o dwie odwrócone ławeczki (dłonie i stopy 

oparte o ławeczki) wykonuje ugięcia i wyprosty ramion. Podczas wykonywania ćwiczenia 

dłonie winny podpierać tułów na szerokości barków a nogi, tułów i głowa znajdować się 

w jednej linii. Wynik próby stanowi ilość poprawnie wykonanych ugięć ramion. 

d) bieg „po kopercie - zygzakiem” – ocena koordynacji ruchowej 

Start odbywa się z pozycji wysokiej na sygnał z punktu A - Start. Ćwiczący obiega kolejno 

punkty E, D, C, E, B, A w których winny znajdować się stojaki – chorągiewki o wysokości 

150cm. Próba kończy się w momencie dotknięcia chorągiewki w punkcie A po trzykrotnym 

pokonaniu w/w trasy biegu. 

Punkty A,B,C,D tworzą prostokąt o bokach 3 i 5 metrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) bieg na 300 m – ocena wytrzymałości szybkościowej 

Bieg odbywa się na bieżni zgodnie z przepisami lekkoatletycznymi. 

2) Ocena poziomu sprawności techniczno-biegowej 

Opis próby: 

Na sygnał start z wyznaczonej linii o szerokości 1 m na wysokości linii rzutów wolnych - 9 m, 

bieg po linii prostej wzdłuż linii bocznej boiska 15 m, zmiana kierunku biegu za znacznikiem 

o wys. 1,5 m, zwód pojedynczy w lewo z dotknięciem leżącej piłki lekarskiej i minięcie znacznika 

z prawej strony, podjęcie leżącej piłki w biegu i podanie bieżne, półgórne do współćwiczącego 

- 1, chwyt podanej piłki i kozłowanie w biegu ręką dalszą (minimum dwa kozły), podanie piłki 

półgórne w prawo do współćwiczącego - 2, obiegnięcie najdalej ustawionego znacznika z lewej 

strony, wyjście na pozycję przed ostatnim znacznikiem, przyjęcie piłki podanej od 

współćwiczącego - 2 i natychmiastowy rzut do bramki w wyskoku, w jeden z wyznaczonych, 

bocznych sektorów bramki. Ocenie podlega czas wykonania próby mierzony w momencie 

przekroczenia linii bramkowej przez piłkę, z dokładnością do 1/10 s. Wszystkie elementy 

techniki gry muszą być wykonywane z wysoką poprawnością. Za każdy błąd techniczny 

w wykonaniu próby oraz niecelny rzut do bramki należy doliczyć 0,5 sek. do czasu próby.  
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3) Wartość punktów za uzyskane osiągnięcia w teście sprawności wszechstronnej – INKF: 

DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 

PKT 
Bieg Wyskok 

dosiężny 
Siła ramion 

Bieg Wyskok 
dosiężny 

Siła ramion PKT 
60 m 300 m "Koperta" 60m 300 m "Koperta" 

pkt s s   cm n s s   cm n pkt 

80    20,5-20,6   44 7,0 37,4 19,6-20,0 85 100 80 

79 7,2   20,7-20,8 66 43   37,6   84 98 79 

78 7,3   20,9-21,0 65 42   38,0   83 96 78 

77   41,1-41,5   64   7,1 38,2 20,1-20,5 82 95 77 

76 7,4 41,6-42,0 21,1-21,2 63 41   38,4     93 76 

75 7,5 42,1-42,5 21,3-21,4   40 7,2 38,6 20,6-21,0 81 91 75 

74 7,6 42,6-43,0 21,5-21,6 62 39   39,0   80 90 74 

73   43,1-43,5 21,7-21,8 61 38 7,3 39,2   79 88 73 

72 7,7 43,6-44,0 21,9-22,0 60 37   39,4 21,1-21,5 78 86 72 

71 7,8 44,1-45,0 22,1-22,2   36 7,4 39,6     85 71 

70 7,9 45,1-45,5 22,3-22,4 59 35   40,0 21,6-22,0 77 83 70 

69   45,6-46,0 22,5-22,6 28 34 7,5 40,2   76 82 69 

68 8,0 46,1-46,5 22,7-22,8 57 33   40,4   75 80 68 

67 8,1 46,6-47,0 22,9-23,0 56 32   40,6   74 78 67 

66   47,1-47,5 23,1-23,2   31 7,6 41,0 22,1-22,5 73 76 66 

65 8,2 47,6-48,0 23,3-23,4 55 30   41,2     75 65 

64 8,3 48,1-48,5 23,5-23,6 54 29 7,7 41,4 22,6-23,0 72 73 64 

63   48,6-49,0 23,7-23,8 53     41,6   71 71 63 

62 8,4 49,1-50,0 23,9-24,0 52 28 7,8 42,0 23,1-23,5 70 70 62 

61 8,5 50,1-50,5 24,1-24,2   27   42,2   69 68 61 

60 8,6 50,6-51,0 24,3-24,4 51 26 7,9 42,4     67 60 
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DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 

PKT 
Bieg Wyskok 

dosiężny 
Siła ramion 

Bieg Wyskok 
dosiężny 

Siła ramion PKT 
60 m 300 m "Koperta" 60m 300 m "Koperta" 

pkt s s   cm n s s   cm n pkt 

59   51,1-51,5 24,5-24,6 50 25   42,6 23,6-24,0 68 65 59 

58 8,7 51,6-52,0 24,7-24,8 49 24 8,0 43,0   67 63 58 

57 8,8 52,2-52,5 24,9-25,0 48 23   43,2   66 62 57 

56   52,6-53,0 25,1-25,2   22   43,4 24,1-24,5 65 60 56 

55 8,9 53,1-53,5 25,3-25,4 47 21 8,1 43,6     58 55 

54 9,0 53,6-54,5 25,5-25,6 46 20   44,0 24,6-25,0 64 57 54 

53   54,6-55,0 25,7-25,8 45 19 8,2 44,2   63 55 53 

52 9,1 55,1-55,5 25,9-26,0 44 18   44,4   62 53 52 

51 9,2 55,6-56,0 26,1-26,2   17 8,3 44,6 25,1-25,5 61 52 51 

50 9,3 56,1-56,5 26,3-26,4 43 16   45,0   60 50 50 

49   56,6-57,0 26,5-26,6 42 15 8,4 45,2 25,6-26,0   48 49 

48 9,4 57,1-57,5 26,7-26,8 41 14   45,4   59 47 48 

47 9,5 57,6-58,0 26,9-27,0     8,5 45,6   58 45 47 

46 9,6 58,1-58,5 27,1-27,2 40 13   46,0 26,1-26,5 57 43 46 

45   58,6-59,5 27,3-27,4 39 12   46,2   56 42 45 

44 9,7 59,6-60,0 27,5-27,6 38 11 8,6 46,4     40 44 

43 9,8 60,1-60,5 27,7-27,8 37 10   46,6 26,6-27,0 55 38 43 

42   60,6-61,0 27,9-28,0   9 8,7 47,0   54 37 42 

41 9,9 61,1-61,5 28,1-28,2 36 8   47,2 27,1-27,5 53 35 41 

40 10,0 61,6-62,0 28,3-28,4 35 7 8,8 47,4   52 33 40 

39   62,1-62,5 28,5-28,6 34 6   47,6     32 39 

38 10,1 62,5-63,0 28,7-28,8 33 5 8,9 48,0 27,6-28,0 51 30 38 
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DZIEWCZĘTA CHŁOPCY 

PKT 
Bieg Wyskok 

dosiężny 
Siła ramion 

Bieg Wyskok 
dosiężny 

Siła ramion PKT 
60 m 300 m "Koperta" 60m 300 m "Koperta" 

pkt s s   cm n s s   cm n pkt 

37 10,2 63,1-63,5 28,9-29 32 4   48,2   50 28 37 

36 10,3 63,6-64,5 29,1-29,2   3 9,0 48,4 28,1-28,5 49 27 36 

35   64,6-65,0   31 2   48,6   48 25 35 

34 10,4 65,1-65,5 29,3-29,4 30 1   49,0   47 23 34 

33 10,5 65,6-66,0 29,5-29,6     9,1 49,2 28,6-29,0   22 33 

32 10,6 66,1-66,5 29,7-29,8 29     49,4   46 20 32 

31   66,6-67,0 29,9-30,0 28   9,2 49,6   45 18 31 

30 10,7 67,1-67,5 30,1-30,2 27     50,0 29,1-29,5 44 17 30 

29 10,8 67,6-68,0 30,3-30,4 26   9,3 50,2   43 15 29 

28   68,1-69,0 30,5-30,6       50,4 29,6-30,0   13 28 

27 10,9 69,1-69,5 30,7-30,8 25   9,4 50,6   42 12 27 

26 11,0 69,6-70,0 30,9-31,0       51,0   41 10 26 

25 11,1   31,1-31,2     9,5 51,2 30,1-30,5 40 8 25 

24     31,3-31,4       51,4   39 7 24 

23 11,2   31,5-31,6       51,6 30,6-31,0 38 5 23 

22     31,7-31,8     9,6 52,0     4 22 

21     31,9-32,0       52,2   37 2 21 

20             52,4 31,1-31,5 36   20 
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4) Kryteria naborowe – punkty naborowe. 

a) Test sprawności wszechstronnej – INKF  

Poziom sprawności Punkty naborowe Dziewczęta Chłopcy 

wybitny 50 270 i więcej pkt 321 i więcej pkt 

wysoki 40 250 – 269 291 – 320 

dobry 30 230 – 249 261 – 290 

przeciętny 20 200 – 229 231 – 260 

słaby 10 199 i mniej 230 i mniej 

b) Ocena sprawności techniczno-biegowej 

Poziom sprawności Punkty naborowe Dziewczęta Chłopcy 

wybitny 50 16,0 s i mniej  15,0 s i mniej 

wysoki 40 16,1 – 16,5 15,1 – 15,5 

dobry 30 16,6 – 17,0 15,6 – 16,0 

przeciętny 20 17,1 – 17,5 16,1 – 16,5 

słaby 10 17,6 i więcej 16,6 i więcej 

c) Dla kandydatów do oddziału sportowego ustala się minimalny poziom zaliczenia próby 

sprawności fizycznej na poziomie 60 punktów naborowych obliczonych jako sumę punktów 

naborowych z prób: testu sprawności wszechstronnej – INKF oraz oceny sprawności 

techniczno-biegowej. 

2. Opis prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego 

w Liceum Ogólnokształcącym: 

1) Bieg na 400 m – próba wytrzymałości: 

Na sygnał „na miejsce” testowany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał 

„start” biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. Wynik próby stanowi czas 

pokonania wyznaczonego dystansu, mierzony z dokładnością do 1 sekundy. 

2) Skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg): 

Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na 

odległość. Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć. Skok mierzony 

w cm wykonuje się dwukrotnie, liczy się wynik skoku lepszego. 

3) Bieg po kopercie 5 x 3 metra: 

Bieg po planie prostokąta o wymiarach 5 x 3 m, oznaczonego chorągiewkami. Na sygnał 

gwizdkiem testowany startuje z wysokiej pozycji, po uprzedniej komendzie „gotów”. Bieg 

sprintem drogą B-E-C-D-E-A omijając chorągiewki bez dotykania ich. Bieg w ten sposób 

wykonywany jest trzykrotnie. Po trzeciej rundzie dotknięcie chorągiewki A powoduje 

zatrzymanie stopera przez osobę mierzącą. 

Wynik próby stanowi czas, jaki został uzyskany w trzech nieprzerwanych obiegach zygzakiem. 
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4) Rzut piłką lekarską 3 kg – próba siły 

Testowany staje tyłem w małym rozkroku przed linią rzutów trzymając piłkę oburącz, 

wykonując ze skłonem tułowia w tył (nogi ugięte w kolanach) wyrzuca piłkę znad głowy, jak 

najdalej. Testowany wykonuje trzy rzuty. Liczy się wynik rzutu najdłuższego. Rzuty mierzone są 

z dokładnością do 10 cm. 

5) Kryteria naborowe – punkty naborowe 

a) Bieg na 400 m – próba wytrzymałości 

Poziom wykonania Punkty naborowe Dziewczęta Chłopcy 

Minimalny  10 3 min. 2 min. 

Dostateczny  20 2,81 – 3 min. 1,81 – 2 min. 

Dobry  30 2,61 – 2,80 min. 1,61 – 1,80 min. 

Bardzo dobry 40 2,41 – 2,60 min. 1,41 – 1,60 min. 

Wysoki  50 poniżej 2,40 min. poniżej 1,40 min. 

b) Skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg) 

Poziom wykonania Punkty naborowe Dziewczęta Chłopcy 

Minimalny  10 90 cm 120 cm 

Dostateczny  20 110 cm 140 cm 

Dobry  30 130 cm 160 cm 

Bardzo dobry 40 150 cm 180 cm 

Wysoki  50 170 cm 200 cm 

c) Bieg po kopercie 5 x 3 metra: 

Poziom wykonania Punkty naborowe Dziewczęta Chłopcy 

Minimalny  10 34 sek. 30 sek. 

Dostateczny  20 32,01 – 34 sek. 28,01 - 30 sek. 

Dobry  30 30,01 – 32 sek. 26,01 - 28 sek. 

Bardzo dobry 40 28,01 – 30 sek. 24,01 - 26 sek. 

Wysoki  50 pon. 28 sek. pon. 24 sek. 
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d) Rzut piłką lekarską 3 kg – próba siły 

Poziom wykonania Punkty naborowe Dziewczęta Chłopcy 

Minimalny  10 3 m 5 m 

Dostateczny  20 4 m 6 m 

Dobry  30 5 m 7 m 

Bardzo dobry 40 6 m 8 m 

Wysoki  50 7 m 9 m 

e) Dla kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego ustala się minimalny poziom 

zaliczenia próby sprawności fizycznej na poziomie 40 punktów naborowych obliczonych 

jako sumę punktów naborowych z prób: biegu na 400 m – próba wytrzymałości, skoku w 

dal z miejsca – próba mocy (siły nóg), biegu po kopercie 5 x 3 metra oraz rzutu piłką 

lekarską 3 kg – próba siły. 

Rozdział III 

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji 

§ 8. 

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku przez rodzica/opiekuna 

prawnego kandydata lub kandydata pełnoletniego do Dyrektora szkoły o przyjęcie do szkoły wraz 

z wymaganymi załącznikami. 

2. Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 

poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub 

wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/opiekuna kandydata, a w przypadku świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów prawnych kandydatów 

dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje 

termin dostarczenia żądanych potwierdzeń. 

4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności 

przedstawionych w oświadczeniach. 

5. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest 

równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych 

dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego 

w kryteriach naboru. 

§ 9. 

1. Wymagane załączniki do wniosku o przyjęcie do szkoły: 

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

2) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty; 
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3) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy – dotyczy wyłącznie 

kandydatów ubiegających się o miejsce w Technikum Leśnym; 

4) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkole lub oddziale 

wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – dotyczy wyłącznie kandydatów 

ubiegających się o miejsce w oddziale sportowym – piłki ręcznej lub w oddziale przygotowania 

wojskowego; 

5) pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego piłki ręcznej lub 

oddziału przygotowania wojskowego; 

6) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 

ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół 

i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, 

o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe; 

7) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 

poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 

zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej; 

8) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa art. 131 

ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, odpowiednio: 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”); 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

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 (t.j.: Dz.U. z 2020 r. 

poz. 426 ze zm.); 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem (składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań”); 

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz.U. z 2020 r. 

poz. 821 ze zm.). 
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Rozdział IV 

Limity miejsc oraz harmonogram rekrutacji. 

§ 10. 

1. Limity miejsc w poszczególnych oddziałach: 

1) w Publicznym Technikum Leśnym: 

a) klasa 1Ap – 60 miejsc, 

2) w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym: 

a) oddział sportowy – piłka ręczna klasa 1Fp – 30 miejsc,  

b) oddział przygotowania wojskowego klasa 1Cp – 30 miejsc. 
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§ 11. 

1. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. 

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 termin1:  

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. 

  

 
1 II termin jest wyłącznie dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie 
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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 zawodu2 

23 – 30 lipca 2021 r.  

do godz. 1500 

17 – 20 sierpnia 2021 r. 

do godz. 1500 

  

 
2 W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły 
w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 1500 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 1500 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na 
przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której 
uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. 
WAŻNE: Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został 
przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty. 
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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 
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. 
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Rozdział V 

Procedura odwoławcza 

§ 12. 

1. W terminie do 5 sierpnia 2021 r. (do 26 sierpnia 2021 r. w postępowaniu uzupełniającym) rodzic/ opiekun 

prawny kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/ opiekuna prawnego 

kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera 

przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę 

punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic/ opiekun prawny kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

Obowiązuje forma pisemna. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, 

w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora szkoły służy skarga do 

sądu administracyjnego. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 13. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

oświatowe i Rozporządzenia oraz Rozporządzenia COVID—19. 

2. Na podstawie przepisów § 11b Rozporządzenia COVID—19 listy kandydatów (zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) będą podawane do publicznej wiadomości na 

stronie internetowej szkoły www.tltulowice.pl w zakładce Rekrutacja. 

3. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia Dyrektora szkoły o jego wprowadzeniu. 

http://www.tltulowice.pl/

