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Aneks do  zarządzenia Nr 1/2021 
Dyrektora NST z dn. 31.03.2021 r.  

  WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS 
PIERWSZYCH 
                                      PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
                                      W NOWORUDZKIEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W NOWEJ RUDZIE 

 
 
 
Podstawa prawna :  

 Art. 130  Prawo oświatowe  (Dz. U. 2020.910) 
 Zarządzenie Nr 3 /2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 

 
 
 

 

§ 1 
1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie 

odbywa się elektronicznie poprzez platformę Vulcan. Wnioski uczniów będą składane papierowo po 
uprzednim zalogowaniu się oraz wypełnieniu i wydrukowaniu tego wniosku z systemu dostępnego 
pod adresem:   
 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/ 
 

2. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę tylko te wnioski, które znajdą się w systemie. System 
elektroniczny będzie dostępny dla uczniów od 21 czerwca 2021 r. 

3. Rekrutacja odbywa się na podstawie: 
a) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu; 
b) liczby punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej; 
c) liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej. 
 

§ 2 
 

1. Rekrutacja elektroniczna trwa  od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. 
2. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:   

 od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. – o świadectwo ukończenia szkoły, 
 do 26 lipca 2021 r. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
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W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do 
szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

§ 3 
Kwalifikowanie do szkół 

 

1.  Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 21 lipca 2021r. 

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i 
uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron 
internetowych tych jednostek. 

 2.  Złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty (a ponadto, 
jeśli zostało wydane: orzeczenia lub opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz 
orzeczenia o  niepełnosprawności) od 23 do 30 lipca 2021 roku. 

3.  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: do 02 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00. 

4.  Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie   do 26 lipca 2021 r. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 
kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 26 
lipca 2021 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 24 września 2021 r. 

5. Rekrutacja uzupełniająca – złożenie wniosku od 03 do 05 sierpnia 2021 roku. 

 

§ 4 

4. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów oraz wyników egzaminu 
ośmioklasisty, a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów: 

a) za wyniki egzaminu ośmioklasisty, 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; 

b) 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
c) za inne osiągnięcia maksymalnie można uzyskać 18 punktów, w tym za: 

 
I. 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; 
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II. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22ust. 2 pkt 8 ustawy: 

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; 
 

III. 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; 

 
IV. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

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; 

 
V. 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. 
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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. 
 
 

Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do 
technikum wynosi 50, w branżowej szkole 1 stopnia nie ustala się progu minimalnego. 
 
 

§ 5 
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do szkoły w przypadku przeliczania na 
punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę 
przedmioty w zależności od wybranego kierunku, za oceny wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 
 

Lp. Zawód 
 

Punktowane przedmioty 

1. Technik elektryk fizyka zajęcia techniczne 
2. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej informatyka plastyka 
3. Technik handlowiec WOS zajęcia techniczne 
4. Technik hotelarstwa WOS geografia 
5. Technik informatyk informatyka zajęcia techniczne 
6. Technik pojazdów samochodowych zajęcia techniczne fizyka 
7. Szkoła Branżowa I Stopnia zajęcia techniczne WOS 
 
 

§ 6 
Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców 

 
1. Powołuje się punkt informacyjny dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych:   

 w Wałbrzychu przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Matejki 7, tel. 74 - 842 – 52 – 
63 lub 74 - 842 – 22 – 43.  

2. Zadaniem punktu jest udzielanie informacji o możliwościach podjęcia nauki i wyboru zawodu 
w szkołach na terenie województwa dolnośląskiego oraz o wolnych miejscach w szkołach 
położonych w rejonach działania punktu. 

3. Punkt miejski mieści się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Rudzie,  
      ul. Niepodległości 6-8, tel. 74- 872 - 26 - 81. 
4. Godziny funkcjonowania punktów informacyjnych określą dyrektorzy poradni, którzy są 

odpowiedzialni za organizację i przebieg dyżurów. 
5. Szkolny punkt informacyjny rozpoczyna swoją działalność 20 marca 2020 r. i kończy po 

dokonaniu naboru przez szkołę. 
6. Punkt informacyjny w Noworudzkiej Szkole Technicznej, ul. Stara Droga 4 czynny jest 

codziennie w godz. od 08.00 do 15.30,    tel. 74 – 872 – 22 – 42. 
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§ 7 
Tryb odwoławczy 

1. Rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo odwołania od decyzji 
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w ciągu dwóch dni od momentu 
ogłoszenia listy przyjętych do szkoły. 

2. Podstawą odwołania mogą być tylko formalne uchybienia w przeprowadzaniu         
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do obowiązujących przepisów i postanowień 
niniejszego dokumentu. 

3. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. 
4. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w ciągu trzech dni i o swej decyzji 

powiadomić pisemnie składających odwołanie. 


