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Kryteria przyjęć do I klasy szkoły ponadpodstawowej: 

pięcioletniego technikum 

branżowej szkoły I stopnia 

w roku szkolnym 2019/2020 
 

Podstawa prawna: 

 
1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty NR OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 

terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy 

pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół 

policealnych, do publicznych  szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019. 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na 

lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 

technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 

dotychczasowego gimnazjum 

     3.   Postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów szkół podstawowych przeprowadzane będzie 

zgodnie z art. 149,  art. 155, art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

           Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)  

 

TECHNIKUM I BRANŻOWA SZKOŁA  I  STOPNIA 
 

1. Kandydaci przyjmowani będą w wyniku postępowania  

rekrutacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej. 

2.  Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego 

Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35. 

Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.  

• Za egzamin z języka polskiego uczeń może uzyskać  – maksymalnie – 35 punktów 

• Za egzamin z matematyki uczeń może uzyskać  – maksymalnie – 35 punktów. 

• Za egzamin z języka obcego nowożytnego uczeń może uzyskać maksymalnie – 30 punktów. 

Razem za egzamin maksymalnie 100 punktów. 

 

  

    3.   Za oceny z niżej wymienionych przedmiotów umieszczonych na świadectwie ukończenia    

gimnazjum: 

-    język polski 

-    matematyka 

-  2 najlepsze oceny  z grupy następujących przedmiotów: j. obcy, biologia, chemia, 

fizyka, geografia, historia, informatyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, 

muzyka, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa, WF, WOS 

                  według następującej skali: 

-   celujący           -         18 punktów 

-   bardzo dobry   -         17 punktów 

-   dobry               -         14 punktów 

-   dostateczny     -           8 punktów 

-   dopuszczający -           2 punkty 

maksymalnie 72 punkty  

• Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem przyznaje się  - 7 punktów.  

• Za szczególne osiągnięcia z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia 
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szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia 

w tych zawodach – maksymalnie 18 punktów. 

• Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
przyznaje się  3 punkty.    

             Razem: 72 punkty + 7 punktów + 18 punktów + 3 punkty = 100 punktów 

 

4.   Uprawnienia laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (organizowanego przez 

kuratora oświaty), przeprowadzonych zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13  poz. 125 ze zm.) są przyjmowani 

w pierwszej kolejności do publicznego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej 

szkoły I stopnia.  

 

  5. Przyjęcia do szkoły  na rok szkolny 2019/2020 będą prowadzone na podstawie naboru 

elektronicznego. 

 

 6.O przyjęciu do szkoły zdecyduje jak największa  liczba punktów uzyskanych przez kandydata 

do wyczerpania planowanego limitu miejsc.  

 

7. W przypadku braku miejsc w wybranej szkole lub klasie istnieje możliwość przyjęcia kandydata do 

innej klasy Zespołu Szkół w miarę dysponowania w nich wolnymi miejscami. 

 

8. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum powinni posiadać  

zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 

sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub 

wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz.U z 2010 r. Nr 155, 

poz. 1045). Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować 

skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów. 

 

9.  Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą równorzędną  

polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) 

uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat 

nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji 

elektronicznej. 

   

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 

 
1. 13.05. – 25.06.2019r. – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie szkoły 

ponadpodstawowej. 

 

2. 21.06. – 25.06.2019r. – dostarczanie do szkoły ponadpodstawowej świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

 

3. do 28.06.2019r. – 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. 
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4. 16.07.2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy 

kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej. 

 

5. Od 16.07. – 18 .07.2019r. – wydanie przez szkołę ponadpodstawową skierowania na badania 

lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych. 

 

6. 16.07. – 24.07.2019r. – Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenie 

o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

– także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

 
7. 25.07.2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do Szkoły 

 
Terminy w postępowaniu uzupełniającym 
 

1. 26.05. – 31.07.2019r. – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie szkoły 

ponadpodstawowej. 

 

2. do 05.08.2019r. – 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. 

 

3. 21.08.2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy 

kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej. 

 

4. Od 21.08. – 23 .08.2019r. – wydanie przez szkołę ponadpodstawową skierowania na badania 

lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych. 

 

5. 21.08. – 29.08.2019r. – Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenie 

o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

– także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

 
6. 30.08.2019r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do Szkoły 

 


