
ZASADY REKRUTACJI  

 

absolwentów gimnazjum 

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

dla absolwentów gimnazjum 

na rok szkolny 2019/2020 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017r. poz. 60). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59). 

3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 

2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas 

pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół 

podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego 

technikum, trzyletniej branżowej szkoły i stopnia, na rok szkolny 2019/2020. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie 

kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty 

innych państw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1655). 

6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. 

poz.1000). 

 

§1 

1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

2. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

3. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, 

sprawdzianu ,sprawdzianu kompetencji językowych, badania przydatności, egzaminu 

wstępnego lub badania uzdolnień kierunkowych. 



4. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

 

§2 

1. Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2019/2020 odbywa się za pośrednictwem systemu 

rekrutacji elektronicznej. 

2. Kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły. Do wniosku dołącza się dokumenty 

potwierdzające spełnianie przez kandydata właściwych kryteriów, a w tym: 

1) świadectwo ukończenia szkoły; 

2) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalisty; 

3) w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych 

za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 Nr OA-OR.110.1.8.2019 

 z dnia 27 lutego 2019 r. 

4) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 

poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 

zdrowotnymi do szkoły oraz inne dokumenty, zgodnie z „Ustawą”. 

 

§ 3 

 

1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy decyduje liczba punktów: 

1) uzyskanych przez ucznia z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 

w szkole podstawowej, 

2) liczba punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej w zależności od typu szkoły: 

 

a) Technikum nr 2 

 technik informatyk (z grupą E-SPORT, grupy mundurowe – cyberbezpieczeństwo), 

klasa z rozszerzoną ilością godzin z matematyki, fizyki; 

 technik logistyk ( grupy mundurowe), klasa z rozszerzoną ilością godzin matematyki, 

geografii; 

 technik handlowiec (z grupą E-HANDEL), klasa z rozszerzoną ilością godzin 

matematyki, geografii; 

 technik transportu kolejowego klasa z rozszerzoną ilością godzin matematyki i fizyki; 

 technik transportu drogowego klasa z rozszerzoną ilością godzin matematyki i fizyki; 

 technik geodeta klasa z rozszerzoną ilością godzin matematyki i geografii 

 

- j. polski, 

- matematyka, 

- geografia, 



- informatyka, 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

klasa wielozawodowa /magazynier – logistyk 

 

- język polski 

- matematyka 

- informatyka 

- technika 

§ 4 

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani 

 w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają odpowiednie warunki określone w Ustawie. 

 

§ 5 

 

1) Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech 

wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć 

kandydata do szkół ponadgimnazjalnych. 

 

OCENY NA ŚWIADECTWIE 

W przypadku przeliczania na punkty ocen z 

zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 

20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j 

ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, 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. 

*Wybór przedmiotów branych pod uwagę w 

rekrutacji uzależniony jest od wyboru szkoły 

/ kierunku kształcenia zgodnie z § 3 pkt. 1 

ust. 2 a-c 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z 

wyróżnieniem 

7 punktów 

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 

W przypadku przeliczania na punkty 

wyników egzaminu gimnazjalnego, o 

którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, 

art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 

1) języka polskiego, 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

3) matematyki, 

4) przedmiotów przyrodniczych, 



ustawy, wynik przedstawiony w procentach 

z: 

5) języka obcego nowożytnego na poziomie 

podstawowym 

– mnoży się przez 0,2. 

/maksymalna ilość punktów za każdy 

przedmiot 20 pkt – łącznie 100 punktów/ 

 

W PRZYPADKU OSÓB ZWOLNIONYCH 

z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się 

 na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, 

biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 

języka polskiego i matematyki oceny 

wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 

punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 

punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 

punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 

punkty; 

historii i wiedzy o społeczeństwie oceny 

wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 

punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 

punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 

punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 

punkty 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po 

zsumowaniu punktów z tych zajęć 

edukacyjnych dzieli się przez 2; 

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny 

wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 

punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 

punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 

punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 

punkty 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po 



zsumowaniu punktów z tych zajęć 

edukacyjnych dzieli się przez 4; 

języka obcego nowożytnego oceny 

wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 

punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 

punkty. 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób 

określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć 

edukacyjnych z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

W przypadku osób zwolnionych z 

obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym, 

na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, 

przelicza się na punkty ocenę z języka 

obcego nowożytnego wymienioną na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, przy 

czym za uzyskanie oceny wyrażonej w 

stopniu: 

1) celującym – przyznaje się 20 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 

punktów; 

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 

punkty. 

KONKURSY 

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu 

ponad wojewódzkim organizowanym 

przez KO na podstawie zawartych 

porozumień 

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 

10 punktów 

Tytuł laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 punktów 

Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 punktów 

2) Uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o 

zasięgu ogólnopolskim przepr. 

zgodnie z przepisami wyd. na podst. 

art.22 ust 2 pkt 8 i art. 32a ust.4 

ustawy 

Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych RPN 

szkoły artystycznej – 

10 punktów 

Tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

RPN szkoły artystycznej – 

4 punkty 

Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

RPN szkoły artystycznej – 



3 punkty 

3) Uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym 

przez KO 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty 

konkursu 

Przedmiotowego – 10 punktów 

Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 

punktów 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty 

konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 

punktów 

Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 

7 punktów 

Tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 punktów 

Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 3 punkty 

4) Uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem albo turniejem 

o zasięgu ponad wojewódzkim lub 

wojewódzkim przepr. zgodnie z 

przepisami wyd. na podst. art.22 ust 

2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty kon. z 

przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych RPN szkoły artystycznej – 10 

punktów 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty kon. z 

przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych RPN szkoły artystycznej – 7 

punktów 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych RPN szkoły 

artystycznej – 5 punktów 

Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych RPN 

szkoły artystycznej – 7 punktów 

Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

RPN szkoły artystycznej – 

3 punktów 

Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

RPN szkoły artystycznej – 

2 punkty 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach 

wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4 

artystycznych lub sportowych 

Międzynarodowym – 4 punkty 

Krajowym – 3 punkty 

Wojewódzkim – 2 punkty 



organizowanych przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły na szczeblu: 

Powiatowym – 1 punkt 

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. 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w 

charakterze wolontariusza 

3 punkty 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych 

w 

wyniku rekrutacji 

200 punktów 

*Uwaga 

1. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 

 

 

 

§ 6 

1. O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje suma punktów uzyskana przez kandydata 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą 

punktów uzyskanych w procesie rekrutacji, aż do wyczerpania planowanego limitu 

miejsc. 

3. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do klasy o innym kierunku kształcenia 

(zawodzie) w tej samej szkole, w przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej 

wybranej. 

§7 

1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

 i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić  

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do szkoły. 

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa powyżej. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

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

rekrutacyjnym. 

4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie 

 od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 



5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym 

mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

6. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły można złożyć skargę do sądu administracyjnego. 

 

§ 8 

 

4. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:  

a) od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (wprowadzanie wniosków przez 

Internet oraz składanie przez kandydatów dokumentów do szkoły), 

b) od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenie szkoły oraz zaświadczenie o wynikach 

egzaminu zewnętrznego gimnazjalnego (dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia  

szkoły podstawowej orz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego), 

c) do 28 czerwca 2019 r. –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, 

d) 15 lipca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do 

szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez 

prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach, 

e) 16 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

f) od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 

g) od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

h) 25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach. 

 

5. Terminy w postępowaniu uzupełniającym: 

a) od 26 lipca do 30 lipca 2019 r. – złożenie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (wprowadzanie wniosków przez 

Internet oraz składanie przez kandydatów dokumentów do szkoły), 



b) do 5 sierpnia 2019 r. – 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, 

c) 20 sierpnia 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcia do 

szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym ustalonych przez 

prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach, 

d) 21 sierpnia 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

e) od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2019 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania 

lekarskie, 

f) od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do 

szkoły, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

g) 30 sierpnia 2019 r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych oraz podanie informacji o wolnych miejscach. 

 

§ 9 

W innych sprawach związanych z rekrutacją mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

„Ustawy”. 

 


