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ZASADY  REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIKUM NR 1 

do pięcioletniego technikum dla kandydatów będących absolwentami  

szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.), ustawy z dnia 

6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 

7) art. 9-15) i art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego ( Dz. U. nr 46 poz. 432 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w 

szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 

• Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz. U. poz. 

493 ze zm.). 

1. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły przy 

wykorzystaniu systemu informatycznego. 

2. Zadania Komisji Rekrutacyjnej: 

a) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

b) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                

i kandydatów nieprzyjętych. 

c) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

d) Sporządzenie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych kandydata 

nieprzyjętego uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

3. Kandydatem do szkoły może zostać osoba, która przedstawi: 

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

b) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie 

badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, uczniów tych 

szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich. 
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4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodziców lub opiekunów 

prawnych kandydata. 

a) Wniosek winien zawierać: 

− imiona i nazwisko kandydata, 

− datę urodzenia, 

− nr PESEL, a w przypadku jego braku nr paszportu, 

− imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, 

− adres i miejsce zamieszkania rodziców i kandydata, 

− adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców lub 

opiekunów prawnych kandydata, 

− wskazanie trzech wybranych szkół w kolejności od najbardziej do 

najmniej preferowanej, 

− wskazanie wybranego oddziału w danej szkole. 

b) Do wniosku dołącza się: 

− świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub potwierdzoną przez 

dyrektora szkoły kopię świadectwa, lub notarialnie poświadczoną kopię, 

lub urzędowo poświadczony odpis, lub wyciąg z dokumentu; 

− zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu lub potwierdzoną 

przez dyrektora kopię zaświadczenia, lub notarialnie poświadczoną 

kopię, lub urzędowo poświadczony odpis, lub wyciąg z dokumentu; 

− 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 lub wyższych, uczniów tych szkół, 

studentów i uczestników studiów doktoranckich. 

c) Do wniosku może zostać dołączone: 

− zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich 

olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, lub tytułu 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim, lub notarialnie poświadczona kopia zaświadczenia, 

lub urzędowo poświadczony odpis, lub wyciąg z dokumentu; 

− opinia wydana przez publiczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

w tym publiczną poradnia specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w 
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przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły, lub notarialnie 

poświadczona kopia opinii, lub urzędowo poświadczony odpis, lub 

wyciąg z dokumentu; 

− oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; 

− orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności, lub równoważne 

orzeczenia, w rozumieniu przepisów ustawy z 27.08.1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), lub 

notarialnie poświadczona kopia, lub urzędowo poświadczony odpis, lub 

wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez rodzica kandydata; 

− prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, 

lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

bądź niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, lub 

notarialnie poświadczona kopia, lub urzędowo poświadczony odpis, lub 

wyciąg z dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez rodzica kandydata; 

− dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie                  

z ustawą z 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn.zm.), lub notarialnie 

poświadczona kopia, lub urzędowo poświadczony odpis, lub wyciąg z 

dokumentu, lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica kandydata; 

d) Oświadczenia rodzica kandydata o których mowa w pkt. c winny zawierać 

klauzulę: 

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

e) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub zwrócić się do 

właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta o potwierdzenie tych 

okoliczności. 
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5. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 4, ustala organ prowadzący szkołę i stanowi  on 

załącznik do regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej. 

6. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne 

osiągnięcia ucznia: 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający: 2 pkt 

18 punktów 

dostateczny: 8 pkt 

dobry: 14 pkt 

bardzo dobry: 17 pkt 

celujący: 18 pkt 

Matematyka  jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Drugie wybrane 

zajęcia edukacyjne* 
jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Trzecie wybrane 

zajęcia edukacyjne* 
jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym 

organizowanym przez Kuratora Oświaty. Osiągnięcia sportowe, 

artystyczne (indywidualne lub zespołowe) co najmniej na szczeblu 

powiatowym (można brać pod uwagę tylko osiągnięcia wpisane na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej). O przydziale decyduje 

dyrektor na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji 

Narodowej (Dz. U. Poz. 586 z dnia 20 marca 2017 r.). 

Wytyczne poniżej w punkcie 7 regulaminu 

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 

Kandydat uzyskuje dodatkowo 

liczbę punktów za oceny 

z języka polskiego i trzech 

wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych 
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otrzymanych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej. 

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. 

 

Maksymalnie po 35 punktów z 

języka polskiego i matematyki 

oraz 30 punktów z języka obcego 

– razem 100 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów 

 

* Drugie i trzecie wybrane zajęcia edukacyjne kandydat wybiera spośród: matematyki, 

chemii, biologii, fizyki, języka obcego 

7. Przeliczanie na punkty kryterium, za:  

7.1.uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów, 

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów 

7.2.uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

7.3.uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  
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• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 

punktów, 

• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów, 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów, 

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów, 

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

7.4.uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:  

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10punktów, 

• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3punkty, 

• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

7.5.uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 7.1–

7.4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

• międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

• krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

• wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

• powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 
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7.6.W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, 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. 

7.7.W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów  (kryteria ex-aequo) w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:  

• sieroty: osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych; 

• kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki; 

• 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; 

• kandydaci z rodzin wielodzietnych (co najmniej 3 dzieci w wieku szkolnym lub 

młodszych); 

• osoby niepełnosprawne lub pochodzące z rodzin, w których któryś z rodziców lub 

rodzeństwa jest niepełnosprawny; 

• dzieci wychowywane samotnie przez jednego opiekuna prawnego; 

• kandydaci z wyższą średnią punktową z przedmiotów obowiązkowych; 

• osoby z wyższą oceną z przedmiotów rozszerzonych w danej klasie. 

8. Harmonogram rekrutacji. 

TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

a) od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 składanie wniosków 

(zgodnych z wprowadzonymi przez Internet) o przyjęcie do klasy pierwszej 

b) od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. składanie świadectw ukończenia szkoły 

oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego 

c) 14 lipca 2021 r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydatów warunków poświadczanych w 
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oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności; 

d) 22 lipca 2021 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 

e) od 17 maja do 26 lipca 2021 r. wydawanie przez szkołę skierowań na 

badania lekarskie 

f) od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 potwierdzanie przez rodzica 

kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

oraz trzech zdjęć o wymiarach 33 x 42 mm opisanych z tyłu (imiona, 

nazwisko, data urodzenia, adres) 

g) 2 sierpnia 2021 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły 

9. Na pierwszym etapie rekrutacji bierze się pod uwagę łącznie kryteria wymienione  

w pkt 6. 

a) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów posiadających opinię 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, o problemach zdrowotnych ograniczających możliwości wyboru 

kierunku kształcenia. 

b) Jeżeli po zakończeniu etapu, o którym mowa w pkt 9, szkoła dysponuje nadal wolnymi 

miejscami, brane są pod uwagę łącznie kryteria: 

c) wielodzietność rodziny kandydata, 

d) niepełnosprawność kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzica lub obojga rodziców kandydata, 

f) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

g) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

h) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

Laureaci lub finaliści olimpiady przedmiotowej dla ósmoklasistów lub laureaci 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowania w pierwszej 

kolejności, niezależnie od innych kryteriów. 
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W przypadku, gdy po postępowaniu rekrutacyjnym, tj. do dnia 2 sierpnia 2021 r., szkoła 

posiada wolne miejsca, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w 

terminie do końca sierpnia 2021 r. 

Terminy rekrutacji uzupełniającej: 

a) od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021 r. składanie wniosków o przyjęcie do klasy 

pierwszej 

b) do 13 sierpnia 2021 r. weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 

c) 16 sierpnia 2021 r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 

d) od 3 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r. wydawanie przez szkołę skierowań na 

badania lekarskie 

e) od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r. potwierdzanie przez rodzica 

kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

oraz trzech zdjęć o wymiarach 33 x 42 mm opisanych z tyłu (imiona, 

nazwisko, data urodzenia, adres) 

f) 23 sierpnia 2021 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły 

10. Tryb odwoławczy od decyzji Komisji Rekrutacyjnej: 

a) W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą 

wystąpić do przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

b) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie w terminie                  

5 dni od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny nieprzyjęcia, 

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę 

punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

c) Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata może wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

d) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. 

e) Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 


