
Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 

w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu opracowany na podstawie 

Postanowienia  Śląskiego Kuratora Oświaty  

Nr  OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13kwietnia  2017 r. 

 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postepowania uzupełniającego, w tym terminów składnia 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 2017/2018  

Na podstawie art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy 

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

 

Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych: 

  

1. Młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów  

 od  19 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. 

2. Nabór kandydatów  na rok szkolny 2017/2018 odbywa się w systemie 

rekrutacji elektronicznej.  

  

I. W sekretariacie szkoły w godz. 8.00 do 15.00 należy złożyć następujące 

dokumenty: 

  

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum.  

2. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe umowę o pracę 

lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę 

w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 

września 2017 (dotyczy uczniów – pracowników młodocianych).  

4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w 

określonym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych 

opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego Medycyny 

Pracy po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły.  

5. Podanie wydrukowane z elektronicznego programu rekrutacji, trzy 

zdjęcia opisane na odwrocie, 

6. Kartę zdrowia i szczepień.  

7. Życiorys kandydata do szkoły 

  

II. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: 

  



1. Sieroty, osoby przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczych 

oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.  

2. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, 

którym ustalono indywidualny program lub tok nauki.  

3. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

  

III. Kryteria rekrutacji do szkół dla młodzieży na podbudowie gimnazjum: 

1. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana 

przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku 

postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.  

2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych 

decyduje suma punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.  

  

IV. 1. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200 pkt.  

O przyjęciu kandydata decydują następujące kryteria: wynik z egzaminu 

gimnazjalnego – maksymalnie 100 pkt. oraz  oceny z czterech przedmiotów 

uzyskanych w gimnazjum: 

  

1a.Technikum żywienia i usług gastronomicznych   

            j. polski, j. obcy, matematyka, chemia 

  

1b.Technik elektryk  

 j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka  

  

  

2. Branżowa Szkoła I Stopnia  

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia 

  

2.  Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum: 

(dopuszczający –2 pkt, dostateczny – 8 pkt, dobry - 14 pkt,  

bardzo dobry - 17 pkt, celujący -18 pkt.) 

3. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego  z przedmiotów : 

j .polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka , przedmioty 

przyrodnicze  , wynik  z języka obcego  nowożytnego na poziomie 

podstawowym - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 

 

4.Dodatkowe punkty kandydat starający się o przyjęcie do szkoły może 

uzyskać za:  

a. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt. 

http://www.zszlubliniec.pl/rekrutacja/Technik_tech_zywnosci.ppt
http://www.zszlubliniec.pl/rekrutacja/Technik_org_uslug_gastronomicznych.ppt
http://www.zszlubliniec.pl/kierunki_2011_ZSZ.htm


b. udział w konkursach, turniejach zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2017  poz.586 § 6 .1 

c.  stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  – 3 pkt  

V. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w 

kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu 

miejsc. 

VI. Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.  kandydat dostarcza do wybranych 

szkół ponadgimnazjalnych świadectwo ukończenia gimnazjum  

i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego . 

VII.  Do 6 lipca  2017 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzający 

spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę . 

VIII. 7  lipca 2017 podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  

niezakwalifikowanych  . 

IX .  7  lipca 2017 wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenia zawodowe 

skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów 

zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w 

jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze 

tej szkoły.  

X. Od 7 lipca do 13 lipca 2017 potwierdzenia przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia w postaci oryginału świadectwa ukończenia oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęciu 

do szkoły ponadgimnazjalnej , a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenia 

zawodowe – także zaświadczenie lekarskiego zawierającego orzeczenie o 

braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku 

zawarcia umowy pomiędzy szkołą a zakładem pracy.  

XI. 14 lipca 2017 podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych . 

XII. Najpóźniej do 17 lipca 2017 poinformowanie kuratora oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkole.   

XIII. Terminy rekrutacji uzupełniającej. 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

uzupełniającym   

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej  

14.07-18.07.2017 

2. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisje rekrutacyjną listy przyjętych 

11.08.2017 

3. Weryfikacja przez komisję wniosków o 

przyjęcie do szkoły  art. 20 ust 7 

10.08.2017 



4. Podani do publicznej wiadomości listy 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

kandydatów zgodnie art. 20 ust 6-9  

11.08.2017 

5. Wydanie przez szkołę skierowania na 

badania lekarskie kandydatów  

11.08.2017 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia do szkoły przedłożenie oryginały 

świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego  

Do 14.08.2017 

7. Podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

Do 16.08.2017 

8. Przekazanie informacji do kuratora oświaty 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

w postępowaniu rekrutacyjnym  

16.08.2017 

  

 

XIV. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor Zespołu 

powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), 

wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 

1. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej: 

a. podaje informację o warunkach rekrutacji, 

b. przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z 

kryteriami i warunkami  określonymi w regulaminie, 

c. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, 

d. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, 

e. podaje informację o wolnych miejscach w szkole, 

f. rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie  

i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, w tym określa warunki i 

kryteria rekrutacji uzupełniającej i rekrutacji dodatkowej, która powinna 

zakończyć do końca sierpnia 2017 

g. sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego. 

  

Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły: tel.34 351-14-32 

  

 


