Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum
i Branżowej Szkoły I stopnia

w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Wiśle na rok szkolny 2021/2022
Podstawa prawna
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
§ 1.
Rekrutacja

1. W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle
dokonuje naboru do:



Technikum w zawodzie:
- technik hotelarstwa
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik organizacji turystyki
- technik ekonomista
- technik rachunkowości
- technik handlowiec



Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie:
• kucharz
• cukiernik
• w klasie wielozawodowej

(kucharz, cukiernik, sprzedawca, piekarz, stolarz, krawiec, fryzjer fotograf,
elektryk, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych, pracownik obsługi hotelowej,
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych)
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
• pracownik obsługi hotelowej
2. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych odbywa się drogą

elektroniczną.

Każdy kandydat uczestniczący w rekrutacji poddaje się jej warunkom i wynikom.
3. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje
Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
4. Rekrutacja

prowadzona

jest

na

podstawie

wniosków

(wydrukowanych

z elektronicznego systemu naboru https://slaskie.edu.com.pl/) złożonych przez rodziców
kandydatów do szkoły lub kandydatów pełnoletnich w sekretariacie szkoły.
5. Do klasy pierwszej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, przyjmuje się
kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2) posiadają zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub
zwolnieniu z egzaminu,
3) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie
badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

6. Kandydaci potwierdzający wolę przyjęcia do Zespołu Szkół wraz z oryginałami
dokumentów wymienionych w pkt 5 powinni dostarczyć również:
1) kartę zdrowia
2) 3 fotografie opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres, data urodzenia)
3) podanie do internatu, gdy uczeń planuje mieszkać w internacie.
4) kandydaci do Szkoły Branżowej I stopnia są zobowiązani dołączyć umowę o pracę lub
zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu
przygotowania zawodowego (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych).

§2
Kryteria przyjęć do Technikum
1.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej na pierwszym etapie decyduje suma punktów :
Technikum - minimum 65 punktów
Na sumę punktów w Technikum składają się:
1) punkty uzyskane za wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia.
2. Zasady przeliczania punktów za wyniki egzaminy ósmoklasisty:
Przedmiot

-

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów biologia,
chemia, fizyka, geografia lub historia.

Sposób przeliczania punktów
0,3 punktu za każdy uzyskany procent
(maksymalnie 30 punktów)
0,2 punktu za każdy uzyskany procent
(maksymalnie 20 punktów)

3. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej na
świadectwie ukończenia:
Zagadnienie
Język polski
Matematyka

Punktacja szczegółowa
Dopuszczający – 2pkt
Dostateczny – 8pkt
Dobry – 14 pkt
Bardzo dobry – 17 pkt
Celujący 18 pkt
j.w.

Punktacja maksymalna
Język polski – 18 pkt
Matematyka – 18 pkt

Język obcy (wyższa ocena z 1
języka obcego obowiązkowego)
Trzecie wybrane zajęcia
edukacyjne
(najwyższa ocena z jednego
j.w.
z przedmiotów do wyboru:
biologia, chemia, fizyka,
geografia, historia, WOS,
wychowanie – fizyczne, muzyka,
technika, informatyka, plastyka)

18 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

18 pkt

4.Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia:

Zagadnienie
1.

2.

3.

4.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty tytułu:
a)finalisty konkursu przedmiotowego–10 punktów;
b)laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego–7 punktów;
c)finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego–5 punktów.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu ogólnopolskim tytułu:
a) finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania
w szkole artystycznej – 10 punktów;
b) laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania w szkole artystycznej – 4 punkty;
c)finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
przedmiotowego – 10 punktów;
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7
punktów;
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów;
d)tytułu finalistykonkursu przedmiotowego –7
punktów;
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego –5 punktów;
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego –3 punkty.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
lub turniejem o zasięgu ponad wojewódzkim lub
wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania w szkole artystycznej –
10 punktów;
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania w szkole
artystycznej –7 punktów;
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej–5 punktów;
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania w szkole artystycznej–7 punktów;
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej –3 punkty;
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub

Punktacja maksymalna

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno
szczególne osiągniecie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa
w punktach 1–5, na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego
ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi:18 punktów.

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej –2 punkty.

5.

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 –4 punkty;
b) krajowym –3 punkty;
c) wojewódzkim –2 punkty;
d) powiatowym –1 punkt.

6.

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w
charakterze wolontariusza – 3 punkty
* musi być wymieniona na świadectwie

5. Absolwentom szkół podstawowych zwolnionym z 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 następujących przedmiotów:
Przedmiot
- język polski
- matematyka

- język obcy nowożytny
- jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów
biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Punktacja szczegółowa
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

5 punktów
10 punktów
20 punktów
25 punktów
30 punktów
2 punkty
8 punktów
13 punktów
18 punktów
20 punktów

6. W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych na podstawie kryteriów
opisanych w § 2 ust. 1 Regulaminu, w postępowaniu rekrutacyjnym:
1) w drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.
2) w trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
• objęcie kandydata pieczą zastępczą
3) W kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo
w przyjęciu do szkoły ma kandydat, który w następującej kolejności:

a. ma wyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie,
b. ma wyższy sumaryczny wynik egzaminu ósmoklasisty,
c. ma wyższą ocenę z języka obcego obowiązkowego,
d ma wyższą ocenę z matematyki,
e. ma wyższą ocenę z zachowania.

7. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą,
równorzędną polskiej publicznej szkoły podstawowej, przyjmowani są do szkoły
ponadpodstawowej w miarę posiadanych wolnych miejsc, na podstawie świadectwa
(zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w
Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
8. Uczniowie ZSGH w Wiśle, którzy nie zostali promowani do klasy drugiej, zostają przyjęci
do klasy pierwszej na podstawie podania zawierającego prośbę o powtarzanie klasy.
9. Przyjęcia do internatu odbywają się na podstawie podania do internatu
złożonego wraz podaniem o przyjęcie do szkoły.

§3
Kryteria przyjęć do Szkoły Branżowej I st.

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej na pierwszym etapie decyduje suma punktów,na
którą składają się:
1) punkty uzyskane za wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia.
2. Zasady przeliczania punktów za wyniki egzaminy ósmoklasisty:
Przedmiot
-

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów biologia,
chemia, fizyka, geografia lub historia.

Sposób przeliczania punktów
0,3 punktu za każdy uzyskany procent
(maksymalnie 30 punktów)
0,2 punktu za każdy uzyskany procent
(maksymalnie 20 punktów)

3. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej na
świadectwie ukończenia:
Zagadnienie

Punktacja szczegółowa
Dopuszczający – 2pkt
Dostateczny – 8pkt

Punktacja maksymalna

Język polski
Matematyka

Dobry – 14 pkt
Bardzo dobry – 17 pkt
Celujący 18 pkt
j.w.

Język polski – 18 pkt
Matematyka – 18 pkt

Język obcy (wyższa ocena z 1
języka obcego obowiązkowego)
Trzecie wybrane zajęcia
edukacyjne
(najwyższa ocena z jednego
j.w.
z przedmiotów do wyboru:
biologia, chemia, fizyka,
geografia, historia, WOS,
wychowanie – fizyczne, muzyka,
technika, informatyka, plastyka)

18 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

18 pkt

4. Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia:
Zagadnienie
1.

2.

3.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty tytułu:
a)finalisty konkursu przedmiotowego–10 punktów;
b)laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego–7 punktów;
c)finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego–5 punktów.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu ogólnopolskim tytułu:
c) finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania
w szkole artystycznej – 10 punktów;
d) laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania w szkole artystycznej – 4 punkty;
c)finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty.
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
d) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
przedmiotowego – 10 punktów;
e) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7punktów;
f) )dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów;
d)tytułu finalistykonkursu przedmiotowego –7
punktów;
g) tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego –5 punktów;
h)
tytułu finalisty konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego –3
punkty.

Punktacja maksymalna

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno
szczególne osiągniecie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa
w punktach 1–5, na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego
ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi:18 punktów.

4.

5.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
lub turniejem o zasięgu ponad wojewódzkim lub
wojewódzkim:
g) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania w szkole artystycznej –
10 punktów;
h) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania w szkole
artystycznej –7 punktów;
i) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej–5 punktów;
j) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania w szkole artystycznej–7 punktów;
k) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej –3 punkty;
l) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej –2 punkty.
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:
e) międzynarodowym –4 punkty;
f) krajowym –3 punkty;
g) wojewódzkim –2 punkty;
h) powiatowym –1 punkt.

6.

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w
charakterze wolontariusza – 3 punkty
* musi być wymieniona na świadectwie

5. Absolwentom szkół podstawowych zwolnionym z 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 następujących przedmiotów:
Przedmiot
- język polski
- matematyka

- język obcy nowożytny
- jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów
biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Punktacja szczegółowa
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

5 punktów
10 punktów
20 punktów
25 punktów
30 punktów
2 punkty
8 punktów
13 punktów
18 punktów
20 punktów

6.

W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych na podstawie

kryteriów opisanych w § 2 ust. 1 Regulaminu, w postępowaniu rekrutacyjnym:
1)

w drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.

2) w trzecim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
• wielodzietność rodziny kandydata,
• niepełnosprawność kandydata,
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
• objęcie kandydata pieczą zastępczą
7. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą,
równorzędną polskiej publicznej szkoły podstawowej, przyjmowani są do szkoły
ponadpodstawowej w miarę posiadanych wolnych miejsc, na podstawie świadectwa
(zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego
w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
8. Przyjęcia do internatu odbywają się na podstawie podania do internatu złożonego wraz
podaniem o przyjęcie do szkoły.

§ 4.
Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru w formie elektronicznej

1. Kandydaci w deklaracji wskazują wybrane przez siebie oddziały w maksymalnie trzech
szkołach, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji. Liczba
oddziałów do wyboru jest dowolna.
2. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których
chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być
przyjęty w pierwszej kolejności.
3. Kandydat przyjmowany jest do tego oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji
spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów
uzyskanych przez kandydata, przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, jest
wystarczająca do przyjęcia.
4. Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia

woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginalnych dokumentów
wymienionych w § 1 ust. 5 i ust 6 z zachowaniem terminu określonego harmonogramem
naboru. W przypadku, gdy dostarczone dokumenty (w szczególności, gdy brak
dokumentów wymienionych w § 1 ust. 5 pkt. 1-3) są niekompletne, a kandydat nie zdążył
ich uzupełnić w wymaganym terminie, to wówczas kandydat bierze udział rekrutacji
uzupełniającej, w miarę posiadanych wolnych miejsce.
5. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji pozostaną w oddziałach klas
pierwszych wolne miejsca, kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół składają
podania o przyjęcie w drugim naborze, zwanym „rekrutacją uzupełniającą”. Na tym
etapie rekrutacji kandydat ma obowiązek dostarczyć do szkoły dysponującej
wolnymi miejscami komplet oryginalnych dokumentów.
6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
7. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez
rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera
przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do
przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do
dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym
mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie
dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Kandydat, który decyduje się na przesłanie dokumentów pocztą, musi pamiętać, ze istotna
jest data ich doręczenia do szkoły ponadpodstawowej (nie jest brana pod uwagę data
stempla pocztowego tylko data otrzymania przez szkołę – komplet dokumentów musi
znaleźć się w szkole przed zamknięciem danego etapu rekrutacji).
2. Ilość uczniów w oddziale ustala Zarząd Powiatu. W przypadku zmniejszenia się ilości
uczniów oddział może nie zostać utworzony. Każdorazowo o utworzeniu oddziału
decyduje Zarząd Powiatu.
3. Szczegółowe rozstrzygnięcia w kwestiach nieujętych w Regulaminie rekrutacji do klasy
pierwszej zawarte są w aktualnych przepisach prawa.

