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Zasady rekrutacji  

 do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu   

dla uczniów klas ośmioletniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 

  

  

PODSTAWA PRAWNA  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół. placówek 

i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431). 

3. Zarządzenie nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024  dla 

kandydatów do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, 

trzyletnich branżowych szkół I stopnia.  

4. Zarządzenie nr 7/2023  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 , oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach. 

INFORMACJE OGÓLNE  

  

1. Do technikum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych. 

2. Szczegóły na temat rekrutacji dostępne są na stronie www.tzs.edu.pl 

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję 

rekrutacyjną.   

4. Po zakończeniu postepowania rekrutacyjnego o przyjęciu do szkoły decyduje Dyrektor szkoły.  

5. Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu prowadzi nabór do szkoły dla młodzieży w systemie 

rekrutacji elektronicznej. 

  

TERMINARZ REKRUTACJI   

  

1.   

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.  

do godz. 15.00  

*od 01 sierpnia  do 03 sierpnia  

2023 r. do godz. 15.00  

2.   

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty  

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.  

do godz. 15.00  

3.   

Możliwość zmiany przez kandydata  wniosku o przyjęcie do szkoły lub 

złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których 

kandyduje. 

od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.  

do godz. 15.00 

4.   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności.  

do 10 lipca 2023 r.  

*do 03 sierpnia 2023 r. 
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5.   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postepowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta/burmistrza 

okoliczności wskazanych w tych oświadczeniach.  

do 17 lipca 2023 r. 

*do 08 sierpnia 2023 r.  

6.   

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły.  

18 lipca 2023 r.  

*09 sierpnia 2023 r. 

7.   
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie.  

od 15 maja do 21 lipca 2023 r.  

*od 03 do 09 sierpnia 2023 r. 

8.   

Potwierdzenie przez rodzica kandydata niepełnoletniego albo 

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o 

ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu.  

od 19 do 28 lipca 2023 r.  

*od 10 do 17 sierpnia 2023 r. 

9.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.  

31 lipca 2023  r. , do godz. 12.00  

*18 sierpnia 2023 r., do godz. 12.00 

10.  
Poinformowanie przez dyrektora szkoły Dolnośląskiego Kuratora 

Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.  

31 lipca 2023  r. , do godz. 15.00  

*18 sierpnia 2023 r., do godz. 15.00 

* terminy w postępowaniu uzupełniającym  

  

TECHNIKUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU OGŁASZA NABÓR NA ROK  SZKOLNY 

2023/2024: 

 

1. Do klasy pierwszej Technikum Żeglugi Śródlądowej na kierunek technik żeglugi śródlądowej przyjmuje się 

kandydatów w kolejności zgodnej z uzyskaną sumą punktów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o barku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsce przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 

 

PUNKTACJA I SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI  

  

1. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który ukończył szkołę podstawową.  

2. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:   

a) wynik egzaminu ósmoklasisty (max 100 punktów),   

b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  

w tym punkty za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

(max 100 punktów). 

3. Wykaz zajęć edukacyjnych wskazanych do punktacji za ocenę na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej:  

  

klasa zawód I przedmiot II przedmiot 

1TŻ technik żeglugi śródlądowej geografia język angielski 

 

4. Zasady przyznawania punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

punkty za wyniki z egzaminu ósmoklasisty i za szczególne osiągnięcia ucznia oraz dla absolwentów 

zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty:  
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Zagadnienie/przedmiot  Punktacja szczegółowa  Punktacja 

maksymalna  

Język polski  dopuszczający – 2 punkty 

dostateczny – 8 punktów  

dobry – 14 punktów  

bardzo dobry – 17 punktów 

celujący– 18 punktów  

72 punktów  

Matematyka   

Pierwszy  przedmiot punktowany  

Drugi przedmiot punktowany  

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  7 punktów  

Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)*  

18 punktów  

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej).  

3punkty  

Maksymalna ilość punktów za świadectwo, w tym szczególne osiągnięcia wymienione na 

świadectwie  
100 punktów  

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:  
Punktacja 

maksymalna  

język polski    uzyskany wynik w % pomnożony przez 0,35  35 punktów  

matematyka    uzyskany wynik w % pomnożony przez 0,35  35 punktów  

język obcy nowożytny   uzyskany wynik w % pomnożony przez 0,3  30 punktów  

Maksymalna ilość punktów za egzamin ósmoklasisty  100 punktów  

 *Zarządzenie nr 7/2023  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych  

i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 , oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych 

zawodach. 

Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych  200 punktów  

  

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie  art. 

44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, liczbę punktów oblicza się na podstawie 

rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI  

  

1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów.   

2. W przypadku gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, do szkoły będą przyjęci kandydaci   

z największą liczbą punktów.  

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria:  

a) wielodzietność rodziny kandydata,  

b) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

c) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

f) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową wartość.  

WYMAGANE DOKUMENTY  

  

1. Kandydat składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonymi przez 

dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył lub oryginałami.  

2. Kandydat do wniosku dołącza:  

a) oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  
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b) oryginał lub kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty  

c) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu,  

d) trzy fotografie,  

e) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogicznej, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadpodstawowej,  

f) inne dokumenty określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.  

3. Kandydaci zakwalifikowani do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w Technikum składając oryginały 

dokumentów.  

4. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru dokumentów do 7 dni od zakończenia 

postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z art. 160 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe dokumenty będą 

przechowywane przez okres roku po czym zostają zniszczone (z wyjątkiem oryginałów).  

  

ODWOŁANIA OD DECYZJI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ  

  

1. Do 03 sierpnia 2023 r. (21 sierpnia 2023 r.)  rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 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 kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,   

w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.   

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 2,   

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

sądu administracyjnego. 

5. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa 

oświatowego. 
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