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REGULAMIN REKRUTACJI  
 

 

Regulamin rekrutacji opracowano na podstawie: 

- Rozporządzenia MEN z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

- Uchwały Zarządu Powiatu Tatrzańskiego  

 

1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół. 

2. Rekrutacji uczniów dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji. 

3. Ustala się liczbę oddziałów i uczniów w Technikum nr 2: 

 zawód: technik hotelarstwa - 2 oddziały (56-64 uczniów)  

 zawód:technik organizacji turystyki – 1 oddział (28 – 32 uczniów)  

 zawód:technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział (28-32 uczniów) 

 zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych oddział przygotowania 

wojskowego – 1 oddział (26-30 uczniów) 

 zawód: technik ekonomista– 1 oddział (28 – 30 uczniów) 

 zawód:   technik rachunkowości – 1 oddział (28 – 30 uczniów) 

 zawód: technik informatyk– 1 oddział (26 – 28 uczniów)  

 

4. Ustala się liczbę oddziałów i uczniów w Branżowej Szkole I stopnia im. Aleksandra 

Dziedzica: 

 zawód kucharz – 1 oddział – (28 – 32 uczniów) 

 zawód fryzjer – 1 oddział - (28 – 32 uczniów) 

 oddział wielozawodowy - 1 oddział - (28 – 32 uczniów) 

 

5. Ustala się następujące terminy rekrutacyjne: 

a. od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.– składanie wniosku wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym, 

b. od 15 maja 2023 r. do 30 maja 2023 r. – składanie wniosku wraz z dokumentami do 

oddziału przygotowania wojskowego (technik żywienia i usług gastronomicznych), w 

którym dla kandydatów przeprowadza się próby sprawności fizycznej, 

c. od 31 maja 2023 r.do 13 czerwca 2023 r.– przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną 

dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego (technik żywienia i usług 

gastronomicznych) prób sprawności fizycznej*, 

d. 16 czerwca 2023 r. – listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób 
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sprawności fizycznej, 

e. od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r.- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty (kserokopie lub oryginały) oraz możliwość złożenia nowego 

wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do 

których kandyduje, 

f. 19 lipca 2023 r. - listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  

g. od 15 maja 2023r. do 21 lipca 2023r.- wydanie przez szkołę skierowania na badanie 

lekarskie (dotyczy uczniów zakwalifikowanych w zawodach: technik hotelarstwa i 

technik żywienia i usług gastronomicznych), 

h. do 26 lipca 2023 r. -  potwierdzenie woli podjęcia nauki przez uzupełnienie dokumentacji: 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

(o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) 

 zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wykonywania 

zawodu, w przypadku oddziału wojskowego(technik żywienia i usług 

gastronomicznych) - ze szczególnym zaznaczeniem tego oddziału** 

 dwie fotografie (podpisane na odwrocie) 

 w przypadku Branżowej Szkoły, zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę 

zawodu lub umowę, 

i. 27lipca 2023 r. do godz. 12:00- ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy 

 kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych, 

 

j.od 28 lipca 2023 r. do 22 sierpnia 2023 r.- rekrutacja uzupełniająca 

 do 4 sierpnia 2023r. złożenie wniosku w formie papierowej wraz z kopią świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, 

 do 31 lipca 2023r.składanie wniosku w formie papierowej wraz z  kopią świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty do oddziału przygotowania wojskowego (technik żywienia i usług 

gastronomicznych), w którym dla kandydatów przeprowadza się próby sprawności 

fizycznej, 

 od 01 sierpnia 2023 r do 02sierpnia 2023 r.przeprowadzenie przez komisję 

rekrutacyjną dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego (technik żywienia i usług 

gastronomicznych) prób sprawności fizycznej*, 

 03 sierpnia 2023 r.- listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób 

sprawności fizycznej, 

 od 4 sierpnia 2023 do 17 sierpnia 2023 r..- wydanie przez szkołę skierowania na 

badanie lekarskie (dotyczy uczniów zakwalifikowanych w zawodach: technik 

hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych), 

 14 sierpnia 2023 r. - listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej, 

 do 21 sierpnia 2023 r. - potwierdzenie woli podjęcia nauki przez 

uzupełnieniedokumentacji (jak w  postępowaniu rekrutacyjnym) 
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 22 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną listy 

 kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych, w rekrutacji 

uzupełniającej 

 

6. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punków uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty 

i przyznanych przez komisję na podstawie ocen i osiągnięć ze świadectwa ukończenia  

 szkoły podstawowej. 

7. Dla ustalenia kandydatom liczby punktów za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej bierze się pod uwagę oceny z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, 

język obcy, matematyka, geografia. 

8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu  

następujących przedmiotów:  

a) języka polskiego mnoży się przez 0,35 

b) matematyki mnoży się przez 0,35 

c) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30 

9. Przyjmuje się następujące zasady przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej: 

a. celujący - 18 punktów 

b. bardzo dobry -17punktów 

c. dobry –14punktów  

d. dostateczny – 8punktów 

e. dopuszczający –2punkty 

10. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

kandydat może uzyskać co najwyżej28 punktów, przy czym: 

a. za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów 

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

w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty 

c. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, za więcej niż jedno 

osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalna liczba  

punktów to 18punktów 

11. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200punktów 

 

 

*załącznik nr.1 próby sprawności fizycznej  

** załącznik nr.2  oddział wojskowy - zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do 

   wykonywania zawodu (technik żywienia i usług gastronomicznych) 
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   Załącznik nr 1 

Do Regulaminu Rekrutacji  

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW 

DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO 

NA ROK SZKOLNY 2023/24 

ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH 

IM. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W ZAKOPANEM 

 

 

 

 

 

Organizacja i przebieg testu 

Test sprawnościowy odbędzie się w dniu 01.06.2023r. o godzinie 12:00 w sali gimnastycznej ZSHT  

w Zakopanem przy ulicy Partyzantów 1/5.  

Osoby posiadające potwierdzenie lekarskie o czasowej niedyspozycji mogą przystąpić do testu 

sprawności fizycznej w drugim terminie –07.06.2023r. o godzinie 12:00, w tym samym miejscu.  

Test będzie przebiegał pod nadzorem i opieką nauczycieli wychowania fizycznego. 

Każda osoba przystępująca do egzaminu sprawności fizycznej jest zobowiązana okazać dokument 

potwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem).  

Do testu nie powinny przystępować osoby z urazami kostno-stawowymi o charakterze przewlekłym, 

osoby chorujące na cukrzycę, silne alergie, astmę oskrzelową lub inne choroby ograniczające 

(uniemożliwiające) zwiększony wysiłek fizyczny.  

Osoby przystępujące do testu powinny być odpowiednio przygotowane, powinny mieć odpowiedni strój 

sportowy (T-shirt, legginsy lub spodenki, obuwie sportowe).  

Uczestnicy testu muszą ściągnąć biżuterię, mieć związane włosy, posiadać krótkie paznokcie (są to 

elementy stanowiące zagrożenie dla ćwiczącego oraz współćwiczących).  

Wszyscy kandydaci są zobowiązani do przestrzegania zasad bhp obowiązujących na bloku sportowym, 

szatniach i w czasie ćwiczeń.  

Test poprzedza rozgrzewka, która zapewnia optymalne przygotowanie kandydata do wzmożonego 

wysiłku. 

Test sprawności fizycznej uwzględnia próby i normy z podziałem na płeć. 

Test sprawności fizycznej stanowi jedną ze składowych systemu rekrutacji i nie stanowi decydującego 

kryterium przyjęcia. Punkty otrzymane po wykonaniu wszystkich prób testu potwierdzają szczególne 

predyspozycje wymagane w czasie realizacji programu klas OPW.  

 

Ćwiczenia i normy, które będą obowiązywać na teście sprawności fizycznej: 

 Bieg wahadłowy 10 x 10 m -. Na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kandydat rozpoczyna 

bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, 

obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie 

próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału 

startu do momentu przekroczenia linii Do ćwiczenia wykorzystywane są „chorągiewki”  
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o parametrach: wysokości co najmniej 120 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm  

i wadze do 3,5 kg. 

 Skłony w przód w czasie 2 minut – Na komendę „Gotów” kandydat przyjmuje pozycję: leżąc 

tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi 

ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokości 

bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny 

szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód 

z  jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby 

splecione palce na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) 

głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń Jeżeli kontrolowany nie 

wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej 

do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi 

i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę 

wykonanych prawidłowo skłonów. 

 Pompki na ławeczce –uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodemna ławeczce 

gimnastycznej – ćwiczący na komendę „gotów” wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce  

z nogami złączonymi lub w lekkim rozkroku.  Ręce rozstawia na szerokości barków. Po 

usłyszeniu komendy „ćwicz” kandydat wykonuje klasyczne pompki tak, by stawy barkowe 

znalazły się poniżej stawów łokciowych i powraca do pozycji wyjściowej. oceniający 

(kontrolujący) liczy tylko poprawnie wykonane powtórzenia – powtarza ostatnią liczbę 

wykonanych prawidłowo pompek. 

Prawidłowe wykonanie ćwiczenia. 

 

Normy prób sprawnościowych 

Dziewczęta   

Poziom sprawności Bieg wahadłowy Skłony tułowia Pompki na ławeczce 

Niski pon.35,4s 10 do 10 

Średni 33,4s 20 11-16 

Dobry 31,4s 30 17-21 
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Bardzo dobry 30,4s 40 22-26 

Wysoki 29,4s 50 pow. 27 

Chłopcy   

Poziom sprawności Bieg wahadłowy Skłony tułowia Pompki na ławeczce 

Niski Pon.34,4s 30 do 15 

Średni 31,4s 40 16-25 

Dobry 30,4s 50 26-33 

Bardzo dobry 28,4s 60 41-49 

Wysoki 27,0s 70 pow.50 

 

Warunki dopuszczenia do testu  

 

1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w teście sprawności fizycznej jest: 

 przedstawienie zgody rodzica/prawnego opiekuna na udział w teście córki/syna;  

 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do 

klasy OPW  

 brak któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje wykluczeniem kandydata z testu.  
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

 

Nazwisko i imiona rodziców /opiekunów prawnych:………………………………..................................  

Adres zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych................................................................................. 

Telefon kontaktowy (komórkowy).............................................................................................................. 

Wyrażam zgodę na udział syna/córki/podopiecznego* 

..................................................................................................................................................................... 

 (imię i nazwisko kandydata)  

w testach sprawnościowych do klasy pierwszej Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem 

- Odział Przygotowania Wojskowego, które odbędą się w wyznaczonym terminie na terenie szkoły (sala 

gimnastyczna) w dniu …………….. o godzinie ………………..  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz podaniu ich w 

celu udziału dziecka w testach sprawnościowych oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły w 

roku szkolnym 2023/2024.   

Oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa mojego dziecka/podopiecznego 

w testach sprawnościowych do szkoły. 

                                                                                                

…………………………………………………………………………………………………………… 

 miejscowość i data      czytelny podpis 

 

Oświadczenie należy dostarczyć osobiście w dniu testów do nauczycieli przeprowadzających  testy.  

 

* niepotrzebne skreślić 
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  Załącznik nr 2 

 Do Regulaminu Rekrutacji 
 

 

 

…………………………………………   …………………………...   

(pieczęć zakładu opieki zdrowotnej) (miejscowość, data)  

 

 

ORZECZENIE LEKARSKIE  

O STANIE ZDROWIA DZIECKA/UCZNIA  
 

 

Na podstawie art.143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z 

późn. zm.) stwierdzam, że:   

 

imię i nazwisko ............................................................................................................. ....................   

 

zamieszkała/-ły ........................................................................................... ......................................   

 

data urodzenia .............................................................................................................. ....................   

 

PESEL ..............................................................................................................................................   

 

posiada /  nie  posiada*  bardzo  dobry  stan  zdrowia  wymagany  do  uczestnictwa   

 

w znacznie zwiększonej ilości zarówno zajęć sportowych jak i dydaktycznych w Oddziale Przygotowania Wojskowego w 

Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem.  

 

 

………………………………   

(pieczęć i podpis lekarza)  

 
PODSTAWA PRAWNA WYDANIA ORZECZENIA  

 

1. Art.143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.):   

„Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. a, prowadzonejprzez Ministra Obrony Narodowej albo 

oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają bardzo dobry stan 

zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”.   

 

1.§ 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania  

o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 88 poz. 500 z późn. zm.), w brzmieniu  ustalonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz. U. poz. 396):   

„W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia orzeczenie, o którym mowa w ust. 4,może również  wydać lekarz 

podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia),  

o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowejopieki zdrowotnej wydanym na podstawie art.31dustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz posiadanej dokumentacji medycznej.”   

 

* niewłaściwe skreślić  

 

https://sip.lex.pl/?unitId=art(31(d))&cm=DOCUMENT#/document/17127716
https://sip.lex.pl/?unitId=art(31(d))&cm=DOCUMENT#/document/17127716
https://sip.lex.pl/?unitId=art(31(d))&cm=DOCUMENT#/document/17127716
https://sip.lex.pl/?unitId=art(31(d))&cm=DOCUMENT#/document/17127716
https://sip.lex.pl/?unitId=art(31(d))&cm=DOCUMENT#/document/17127716

