REGULAMIN REKRUTACJI uczniów do klas pierwszych
Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu w roku szkolnym 2022/2023
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1082) – rozdział 6.
2. Rozporządzenie 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 2019r. poz. 1737).
3. Na podstawie § 11bab ust. 1 rozporządzenia 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. z
2020r. poz. 493 ze zm.) ogłoszenie przez Ministra Edukacji i Nauki terminów postępowania
rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3
ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz szkół dla
dorosłych na rok szkolny 2022/2023.
4. Zarządzenie Nr 3 /2022 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r. w
sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla
dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25
ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i
publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023 w województwie zachodniopomorskim.

1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych w Technikum Morskim i Technikum
Transportowym w Kołobrzegu w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi Szkolna Komisja
Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznego, powiatowego
systemu rekrutacji poprzez stronę internetową https://kolobrzeg.edu.com.pl/kandydat/app/.
3. Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły, jeżeli Technikum Morskie lub
Technikum Transporotowe jest dla niego szkołą tzw. pierwszego wyboru, powinni w okresie
od 9 maja do 20 czerwca 2022 r. godz. 15:00:
1) ustalić tzw. „listę preferencji”, tzn. kolejność konkretnych szkół i oddziałów (klas), w
których kandydat chciałby się uczyć;
2) wypełnić formularz podania do szkoły dostępny na stronie
https://kolobrzeg.edu.com.pl/kandydat/app/;
3) wypełniony formularz podania wraz z dokumentami złożyć w sekretariacie szkoły.
Dopuszcza się możliwość przesłania w/w zeskanowanych dokumentów wraz z podpisami
kandydata i rodzica lub opiekuna prawnego w wersji elektronicznej na adres mailowy: e-mail:
sekretariat@zsmor.pl lub adres szkoły: Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków
i Marynarzy w Kołobrzegu, ul. Arciszewskiego 21, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem
REKRUTACJA.
Wniosek o przyjęcie do szkoły musi być przesłany w całości (wszystkie strony) wraz z
podpisami w formie jednego pliku, w formacie pdf z adresu mailowego, który podano we
wniosku (nie dopuszcza się przyjmowania zdjęć dokumentów a jedynie skany w formacie
pdf).
4.W okresie od 9 maja 2022 r. do 12 lipca 2022 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokona
weryfikacji wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu
rekrutacyjnym.
5. W terminie do 12 lipca 2022r. godz. 15:00 kandydaci mają możliwość zmiany wybranych
szkół. Jeżeli zmiana dotyczy szkoły pierwszego wyboru, należy wycofać wniosek ze szkoły
wybranej wcześniej.
6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły w terminie od 24 czerwca 2022 r. godz. 9:00
do 12 lipca 2022 r. (wtorek), do godz. 15. 00 powinien dostarczyć następujące dokumenty:
• świadectwo ukończenia szkoły,
• zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego,
a ponadto kandydat może dołączyć:
• opinię publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
• zaświadczenia właściwych komisji konkursowych o osiągnięciach kandydata.
7. Na rok szkolny 2022/2023 Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu planuje utworzenie 4
oddziałów (klas),
SZKOŁA

ZAWÓD

KLASA

Technikum Morskie

technik nawigator morski

IN

Technikum Morskie

technik mechanik okrętowy

IM

Technikum Morskie

technik elektroautomatyk okrętowy
(315106)
NOWY KIERUNEK

IE

Technikum Transportowe

technik logistyk

IL

8. Przedmioty punktowane i rozszerzone
przedmioty
punktowane:

przedmiot
rozszerzony:

nauka języków
obcych

technik mechanik
okrętowy

• j. polski
• matematyka
• chemia
• język obcy

• język
angielski

• język angielski –
kontynuacja
• język niemieckipodstawa

TECHNIKUM
MORSKIE

technik nawigator
morski

• j. polski
• matematyka
•geografia
• język obcy

• język
angielski

• język angielski –
kontynuacja
• język hiszpańskipodstawa

TECHNIKUM
MORSKIE

technik
elektroautomatyk
okrętowy

• j. polski
• matematyka
• fizyka
• język obcy

• język
angielski

• język angielski –
kontynuacja
• język niemieckipodstawa

TECHNIKUM
TRANSPORTOWE

technik logistyk

• j. polski
• matematyka

• język
angielski

• język angielski –
kontynuacja

SZKOŁA

zawód:

TECHNIKUM
MORSKIE

SZKOŁA

zawód:

przedmioty
punktowane:

przedmiot
rozszerzony:

• geografia
• język obcy

•
•
•

nauka języków
obcych
• język niemieckipodstawa

9. Rekrutacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie przeliczonych na punkty:
Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych
w postępowaniu rekrutacyjnym:
I Egzamin ósmoklasisty to trzy części:
j. polski;
matematyka;
(tutaj wynik mnoży się razy 0,35)
oraz język obcy.
W tym wypadku wynik będzie się mnożyło razy 0,3.
Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

II Punktacja za świadectwo oprócz szczególnych osiągnięć i aktywności pod uwagę będą
brane oceny z j. polskiego, matematyki oraz dwóch dodatkowych przedmiotów. Za daną
ocenę będzie przysługiwała odpowiednia ilość punktów.
I tak ocena:
a) celującym – przyznaje się po 18 pkt.
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt.
c) dobrym – przyznaje się po 14 pkt.
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.
Za oceny można uzyskać maksymalnie 72 pkt.
III Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.
IV Aktywność społeczna (wolontariat, praca na rzecz środowiska szkolnego)
przyznaje się 3 pkt.
V Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie można uzyskać 18
pkt. (gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
oraz z tego samego zakresu wpisane na świadectwie szkoły, przyznaje się jednorazowo
punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach).
• Sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów
oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:
• finalista konkursu przedmiotowego – 10
• laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7
• finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
•
•
•

Sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów
oświaty o zasięgu wojewódzkim:
finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 10
finalista jednego konkursu przedmiotowego – 7

•
•
•
•

laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 7
laureat jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 5
finalista jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3

•
•
•
•
•

Wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych:
na szczeblu międzynarodowym – 4
na szczeblu ogólnopolskim – 3
na szczeblu województwa – 2
na szczeblu powiatu – 1

10. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów, które kandydat otrzyma w
postępowaniu rekrutacyjnym. Postępowanie rekrutacyjne (wyliczenie sumy punktów)
prowadzone jest z uwzględnieniem wybranych przez kandydata kierunków kształcenia
(rodzaju klas), dokonanego na druku podania do szkoły.
11. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc, Komisja (system elektroniczny)
umieszcza na liście przyjętych tych kandydatów, którzy uzyskali większą liczbę punktów od
pozostałych – aż do wyczerpania limitu miejsc, wynikającego z arkusza organizacyjnego
szkoły.
12 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) przelicza się na punkty
oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu
do wyboru, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za
uzyskanie z:
języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a)
b)
c)
d)
e)

celującym – przyznaje się po 30 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru, oceny wyrażonej w stopniu:
a)
b)
c)
d)
e)

celującym – przyznaje się po 20 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

13. Kandydaci będący laureatami lub finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy,
tj. rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późniejszymi
zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności. Warunkiem przyjęcia jest złożenie – poza
dokumentami wymienionymi w punkcie 6 – oryginałów lub poświadczonych kopii
dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.
14. Ogłoszenie wstępnych wyników postępowania rekrutacyjnego, tzn. podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych poprzez
wywieszenie list w budynku szkoły, nastąpi w dniu 19 lipca (wtorek) 2022 r. o godz. 12:00.
Postanowienia końcowe.
15. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły zobowiązani są w terminie od dnia 19
lipca (wtorek) 2022r., od godz. 9.00 do dnia 22 lipca 2022 r. (piątek) godz. 15:00 potwierdzić
wolę przyjęcia do Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu, poprzez złożenie:
1) oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu o
ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;
2) dwóch aktualnych fotografii (podpisanych na odwrocie);
3) karty zdrowia;
•

4) zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie. Kierunki morskie - technik
nawigator morski, technik mechanik, technik elektroautomatyk –orzeczenie musi być
podpisane przez lekarza medycyny pracy posiadającego uprawnienia do wykonywania badań
marynarzy
5) podania do internatu – tylko dla uczniów ubiegających się o miejsce w szkolnym
internacie.
6) oświadczenie dotyczące umundurowania podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów
16. 25 lipca (poniedziałek) 2022 r. o godz. 12:00 Komisja Rekrutacyjna ogłosi listę
kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do Zespołu Szkół
Morskich w Kołobrzegu i kandydatów nieprzyjętych.
17. Jeżeli po zakończeniu pierwszego postępowania kwalifikacyjnego szkoła będzie
dysponować wolnymi miejscami, zorganizowane zostanie drugie postępowanie rekrutacyjne.
18. Głos decydujący w rozstrzyganiu wszelkich spraw spornych wynikłych w toku
postępowania rekrutacyjnego należy do przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
19. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły mogą wystąpić, w terminie do 28 lipca 2022r. do
przewodniczącego Komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do szkoły. Komisja przygotuje i wyda uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły w
terminie 3 dni od złożenia wniosku.
20. Kandydat, który otrzymał rozstrzygnięcie Komisji może złożyć odwołanie od
rozstrzygnięcia Komisji, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do
szkoły, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Dyrektor podejmuje decyzję o załatwieniu odwołania w terminie do 3 dni od dnia jego
złożenia.
21. Do 26 lipca 2022r. Dyrektor szkoły poinformuje Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.
22. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą na podstawie
przepisów określonych w podstawie prawnej.

