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Podstawa prawna: 

 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) –  

rozdział 6 (art. 130 – 164) 

 

 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

§ 1 

 

Rekrutacja w Technikum nr 3   odbywać się będzie  do podanych poniżej oddziałów. 

 

  Oddziały  1a   

Zawód:  technik pojazdów samochodowych.  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (do wyboru przez ucznia): 

- j. angielski  lub geografia   

 

  Oddział  1c  

Zawód: technik logistyk.  

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (do wyboru przez ucznia): 

- j. angielski lub geografia  

  

 

 

 

§ 2 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez   

 Dyrektora szkoły.  W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie 

rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły. 

 

2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: 

1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna,  

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do 

danej szkoły. 

 

3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym 

zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

 

  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

 

1) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano 

wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym; 

2) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, 

3) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego; 

4) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się            

z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni             

i godziny posiedzeń komisji. 

 

5. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

 

6. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział 

co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. 



   

 

7. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania 

informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą 

naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

 

8. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: 

datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków 

komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach 

podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący 

i członkowie komisji rekrutacyjnej. 

 

9. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 

o których mowa   załącza się listy kandydatów   sporządzone przez komisję rekrutacyjną w 

ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

  

 

§3 

 

 

1. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole,  

wskazuje we wniosku kolejno interesujące go oddziały. 

2. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może posługiwać się kserokopiami świadectwa 

ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu  ósmoklasisty do momentu 

potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole. 

4. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie 

oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu.   
 

5. Wykaz wymaganych dokumentów: 

          - wniosek o przyjęcie do szkoły   (wniosek wypełniony i wydrukowany z    

elektronicznego systemu rekrutacji),   

          -  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

          -  zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 

          -  karta zdrowia i karta szczepień, 

          -  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań    

         zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  (kandydat  pobiera skierowanie na 

badania lekarskie  w sekretariacie szkoły), 

         -  orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami  

(wyłącznie w zawodzie technik pojazdów samochodowych -kandydat  pobiera skierowanie na 

badania lekarskie  w sekretariacie szkoły), 

          -  trzy fotografie, 

          -  inne dokumenty posiadane przez kandydata, dotyczące procesu kształcenia ( np.   

          opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej).  

 

 

 

 

 

 



   

§ 4 

 

1.  Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w wybranej szkole  dla młodzieży na 

podbudowie szkoły podstawowej jest: 

-    świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

- wynik egzaminu ósmoklasisty, 

-     zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań    

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie    

            lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. 

  

 

 

§ 5 

 

 O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej   decyduje suma punktów.  Sposób przeliczania 

na punkty poszczególnych kryteriów opisano poniżej   
 

1.  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

 

1) wynik przedstawiony w procentach  z  języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 

0,35; 

 

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych (język polski,  

matematyka, technika, informatyka), wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 

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

 

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. 

a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy Prawo 

oświatowe, za:  

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów;  

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo 

ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 

6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej 

dalej „ustawą o systemie oświaty”:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  



   

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów,  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 

ustawy o systemie oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów 

5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,  artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 

szczeblu:  

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,  

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.  

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,  na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w 

dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w 

zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do 

przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

  

 

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o 

których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b 

i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty. 

 

  

§ 6 

 

1.  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 oceny z języka 

polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty, przy czym za uzyskanie z:  

 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,  



   

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;  

 

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się 30 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.  

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego 

egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z 

danego przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty i którego dotyczy 

zwolnienie, wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na 

punkty w sposób określony w ust. 1.  

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na 

podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z języka obcego nowożytnego, z 

którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, wymienioną na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 7 pkt 2, z tym że na 

punkty jest przeliczana wyższa ocena z języka obcego nowożytnego.  

 

 

 

§ 7 

 

1. Liczba przyjętych w każdym oddziale szkoły wynosi do 30 uczniów  z najwyższą liczbą  

punktów. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania    

    rekrutacyjnego, w 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. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania  

    rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi  

    miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie  

    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. 

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość. 

  

 

 

 

 

 

 



   

 

§ 8 

 

1.  W terminie 3 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 wybranej szkoły. 

 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata  

     z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę    

     punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w    

     postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata  może wnieść do dyrektora  szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji   

     rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania  uzasadnienia. 

4. Dyrektor  szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięci komisji rekrutacyjnej w terminie 3  

     dni od dnia otrzymania odwołania.   

 

 

 

 

§ 9 

 

1.  Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje corocznie do publicznej wiadomości szczegółowy    

     terminarz rekrutacji na dany rok szkolny. 

Terminarz stanowi integralną część niniejszego regulaminu. 

  

 

  

                                                                                        Regulamin zatwierdził  

    Tomasz Stępniak 

       Dyrektor ZSS 
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