
Zarządzenie  nr 6 /2018 
Dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte  

w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 18.04.2018 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów 

na rok szkolny 2018 / 2019 
 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.  w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do do publicznych 

przedszkoli, szkół oraz placówek ( Dz. U. 2017 r. poz. 610)  oraz  Zarządzenia nr 1 Opolskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r. 

W roku szkolnym 2018/2019 rekrutacja uczniów do klas pierwszych prowadzona będzie  

do następujących szkół: 

 

TECHNIKUM  Nr 2 

 

1 TECHNIK MECHANIK 

W ramach kształcenia uczeń zdobędzie kwalifikacje: 

   -  MG.19.   Użytkowanie obrabiarek skrawających 

                       lub         

-  MG.20.   Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,    urządzeń  

 i narzędzi 

-  MG.44.   Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn 

                      i urządzeń 

 

 2.       TECHNIK  POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCH  

W ramach kształcenia uczeń zdobędzie kwalifikacje: 

   - MG.18.   Diagnozowanie i naprawa podzespołów 

i zespołów pojazdów samochodowych  

-  MG.43.  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów 

samochodowych 

 

   3.     TECHNIK  ŻEGLUGI  ŚRÓDLĄDOWEJ 

W ramach kształcenia uczeń zdobędzie kwalifikacje: 

-  AU.39.    Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach 

       wodnych i morskich wodach 

-  AU.40.    Obsługa   siłowni    statkowych,    urządzeń    pomocniczych  

       i mechanizmów pokładowych 

 

 



 

 

   4.     TECHNIK INFORMATYK 

W ramach kształcenia uczeń zdobędzie kwalifikacje: 

 

-  EE.8.    Montaż i eksploatacja systemów komputerowych  urządzeń 

     peryferyjnych 

-  EE.9.    Programowanie   tworzenie   i   administrowanie   stronami 

     internetowymi i bazami danych 

 

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA  I  STOPNIA Nr 2 

 

 

1 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

                        W ramach kształcenia uczeń zdobędzie kwalifikacje: 

 
‐   MG.18.   Diagnozowanie i naprawa podzespołów 

    i zespołów pojazdów samochodowych  

2.        KIEROWCA - MECHANIK  

  W ramach kształcenia uczeń zdobędzie kwalifikacje: 

 

-   AU.64.       Eksploatacja środków transportu drogowego 

 

SZKOŁA POLICEALNA DLA MŁODZIEŻY  Nr 2 

 

1. Technik żeglugi śródlądowej 

 

 

 

 

 

 



Zasady przeliczania na punkty ocen ze świadectwa 
ukończenia gimnazjum 

 

W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie opolskim ustala 

się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego  

w ostatnim roku nauki w gimnazjum: 

200 punktów   – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu 

rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego  

w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym: 

100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony 

 w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

  100 punktów – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie 

ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wskazanych w opisie zasad przyjęcia do poszczególnych oddziałów, określonych na 

stronie naboru oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum 

W trakcie rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się następujący 
sposób przeliczania na punkty: 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt, w tym:   
100 pkt za egzamin gimnazjalny  
- język polski  - x% razy 0,2 
- historia i wiedza o społeczeństwie – x% razy 0,2 
- matematyka – x% razy 0,2 
- przedmioty przyrodnicze – x% razy 0,2 
- język obcy nowożytny – podstawa – x% razy 0,2 
  

 
100 pkt za świadectwo w tym konkursy: 
- za oceny na  świadectwie – max 4 razy 18 pkt = 72 pkt 
  

celujący 18 pkt 
bardzo dobry  17 pkt 
dobry 14 pkt 
dostateczny  8 pkt 
dopuszczający   2 pkt 

 
 
 28 pkt  - maksymalna liczba punktów za inne wpisane na świadectwie osiągnięcia: 
 

   -  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.  

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

-    maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych 
   i sportowych. 



 
 

Na stronie https://opolskie.edu.com.pl/Kandydat  uczeń dokonuje rejestracji  
w elektronicznym systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Po wprowadzeniu 
wszystkich niezbędnych informacji generuje swój wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły. 

 
 

Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego: 

 

Lp. Rodzaj czynności 
Terminy postępowania 

rekrutacyjnego 

1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 28  maja 2018 r. 
   do 22 czerwca 2018 r. 

 

2 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum 
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

od 22 czerwca 2018 r. 
do 26 czerwca 2018 r. 

3 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  

 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie 
czynności, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy. 

       od 22 czerwca 2018 r. 
do 6 lipca 2018 r. 

4 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych 
 i kandydatów nie zakwalifikowanych do szkoły 

11 lipca 2018 r. 
godz. 12:00 

 

5 
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 

kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, 
który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie.  

od  11 lipca 2018 r. 
         do  12 lipca 2018 r. 

 

6 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 

 i oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu  
gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

od 11 lipca 2018 r. 
do 13 lipca 2018 r. 

do godz. 12.00 
 

10 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

16 lipca 2018r. 
godz. 14:00 

11 Poinformowanie przez dyrektora szkoły, kuratora oświaty 
o liczbie wolnych miejsc w szkole 

16 lipca 2018 r. 
do godz. 15:00 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle   18.04.2018 r.  

 


