
 

 

Załącznik nr 3 
                                                 do Zarządzenia Dyrektora nr 2/2019 

         z dnia 27 lutego 2019 r. 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych na podbudowie                            
szkoły podstawowej 

 

NABÓR NA ROK 2019/2020 
Szkoła Kierunek Liczba oddziałów Liczba miejsc Cykl kształcenia 

Technikum 

technik pojazdów samochodowych 1 oddział 28 

5 - lat technik informatyk 1 oddział 28 
technik logistyk 1,5 oddziału 42 
technik eksploatacji portów i terminali 0,5 oddziału 14 

Branżowa Szkoła 
I stopnia 

mechanik pojazdów samochodowych 1 oddział 28 

3 - lata elektromechanik pojazdów samochodowych 1 oddział 28 
lakiernik samochodowy 0,5 oddziału 14 
magazynier – logistyk 0,5 oddziału 14 

 
KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY UZYSKANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 
 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający - 2 punkty 

18 punktów 
dostateczny - 8 punktów 
dobry - 14 punktów 
bardzo dobry - 17 punktów 
celujący - 18 punktów 

Matematyka jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 
Język obcy jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 
Informatyka jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów 
Szczególne osiągnięcia - zasady przyznawania dodatkowych punktów za tytuł finalisty, 
laureata w zawodach: wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie 
reguluje "Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.                       
poz. 610 § 6.1." 

18 punktów 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 3 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej 

Zasady przyznawania punktów dla 
osób zwolnionych z egzaminu 
gimnazjalnego reguluje 
"Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 
poz. 610 § 8.1." 

Egzamin ósmoklasisty 100 punktów 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

� język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 
� matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 
� język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,3 punktu za każdy uzyskany 

procent. 

 

35 punktów w przypadku języka 
polskiego i matematyki                   
oraz 30 punktów w przypadku 
języka obcego nowożytnego 

 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów 



 

 

  

 

 
                     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: OD 13 MAJA DO 25 CZERWCA 2019 R. 
                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

(uczniowie objęci systemem elektronicznej rekrutacji wypełniają kwestionariusz 
poprzez stronę https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/) 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadpodstawowych może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół. 

2. Kandydat wprowadza swoje dane poprzez Internet, następnie drukuje kwestionariusz, który podpisują kandydat 

oraz rodzic / opiekun prawny i składają w sekretariacie  jedynie w szkole pierwszego wyboru. 

3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do dokumentów należy również dołączyć zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Niedostarczenie                     

ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych 

kandydatów. 

4. W przypadku kandydatów niepełnosprawnych, kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej. 

5. W przypadku zaznaczenia w podaniu jednego lub więcej kryteriów dotyczących sytuacji rodzinnej                  

(kryteria ex aequo) kandydat dostarcza oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna. 

6. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej                                 

oraz  zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe również dokumenty, o których mowa w pkt 3. 

7. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły. 

8. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

Uczniowie przyjmowani są do danej klasy w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych punktów do wyczerpania 

planowanego limitu miejsc (tzw. pierwszy etap rekrutacji). 

1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany do szkoły w pierwszej kolejności. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,                    

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 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;  

� spełniających jedno lub więcej z następujących kryteriów: 

- 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. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, komisja 

rekrutacyjna prowadzi postępowanie uzupełniające w terminie od 26 lipca do 30 sierpnia 2019 r. 

 
 
 
 


