
REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU 

SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 
W BOLESŁAWCU NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

dla absolwentów szkoły podstawowej 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw 

rok 2018 poz. 996 z póź. zm.). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 60 z póź. zm.). 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dziennik 

Ustaw rok 2018 poz. 1457 z póź. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 

r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–

2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 

czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla 

kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum 

(Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 586). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 

r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i 

placówek (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 610). 

 Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 

stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 

2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I 

publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, 

dotychczasowych czteroletnich techników i trzyletnich branżowych 

szkół I stopnia.  

 Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 

stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 

2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: - 

klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących, 

pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, - 

klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących 

dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z 

oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i 

pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na 



semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla 

kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Rekrutacja do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Mechanicznych objęta jest elektronicznym systemem rekrutacji. 

2. W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Mechanicznych prowadzi 
rekrutację do następujących klas pierwszych: 

1. w Technikum nr 1: 

1. technik mechatronik, 
2. technik mechanik, 

3. technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel 
kamienny, 

4. technik pojazdów samochodowych, 

2. w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1: 

1. mechanik pojazdów samochodowych, 

2. operator obrabiarek skrawających. 

3. Rejestracja kandydatów / złożenie wniosku o przyjęcie do Zespołu 

Szkół Mechanicznych odbywa się w terminie od 13 maja 2019 r. do 

25 czerwca 2019 r. 

4. Wymagane dokumenty: 

1. wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (wydrukowany 

z elektronicznego systemu rekrutacji i podpisany zarówno przez 

ucznia, jak i przez rodziców / prawnych opiekunów), składany 

w terminie do 25 czerwca 2019 r. 

2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty składane w terminie do 25 

czerwca 2019 r. 

3. posiadane orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno-

pedagogicznej lub ich kopie poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez rodzica, opiekuna prawnego, dyrektora szkoły 

podstawowej, które kandydat ukończył, 

4. kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych - 

dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe lub 

ich kopie poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, 

którą kandydat ukończył, 

5. dwie fotografie, podpisane nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia  



6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia 

w określonym zawodzie 

7. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów 

rodziny wielodzietnej, wychowywania w rodzinie niepełnej lub 

zastępczej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

ucznia, rodzica lub rodzeństwa. 

  

II ZASADY REKRUTACJI 

1. Do klas pierwszych przyjmowani są uczniowie: 

1. posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

2. posiadający zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do praktycznej nauki zawodu. 

3. młodociani pracownicy posiadający umowę o pracę lub 

pisemne zapewnienie pracodawcy o zatrudnieniu 

młodocianego. 

2. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna liczba punktów 

rekrutacyjnych uzyskanych za: 

a.  liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty,  

b.  liczbę punktów uzyskanych na świadectwie za oceny z języka 

polskiego i matematyki, geografii i historii,  

c.  liczbę punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  

d.  liczbę punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

z wyróżnieniem,  

e.  szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej,  

f.  wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w przypadku 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów 

wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji 

(np. ogólnokształcąca szkoła muzyczna, szkoła mistrzostwa 

sportowego).  

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej 

w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym może otrzymać 

maksymalnie 200 punktów. Sumę punktów rekrutacyjnych oblicza 

się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:  



a. wyniki procentowe egzaminu ósmoklasisty z:  

 języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35;  

 języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.  

Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu 

ósmoklasisty z wymienionych wyżej przedmiotów wynosi 100 punktów;  

b. punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z czterech przedmiotów: j. polski, matematyka, 

geografia i historia:  

 18 punktów – ocena: celujący,  

 17 punktów – ocena: bardzo dobry,  

 14 punktów – ocena: dobry,  

 8 punktów – ocena: dostateczny,  

 2 punkty – ocena: dopuszczający.  

Za oceny z zajęć edukacyjnych kandydat może uzyskać 

maksymalnie 72 punkty.  

c. 28 punktów uczeń może otrzymać za inne szczególne osiągnięcia 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

z wyróżnieniem – 7 punktów,  

 osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych 

i sportowych – maksymalnie 18 punktów,  

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na 

rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu – 3 punkty.  

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz 

laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad 

wojewódzkim, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.  

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym 

etapie rekrutacyjnym, pierwszeństwo na etapie drugim posiadają 

kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej.  



6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na etapie trzecim bierze się pod 

uwagę poniższe kryteria o jednakowej wartości punktowej:  

a. wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci),  

b. niepełnosprawność kandydata,  

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

 

III. SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA 

1. Szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną powołuje dyrektor 

Zespołu Szkół Mechanicznych. 

2. Do zadań komisji w szczególności należy: 

1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach 

rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych 

niniejszym regulaminem, 

2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego 

i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danego typu szkoły 

i kierunku, 

3. przydział uczniów do poszczególnych oddziałów. 

IV OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI 

1. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 

w dniu 16 lipca 2019 r. Publikacja następuje równocześnie 

w systemie elektronicznego naboru oraz w siedzibie szkoły 

w widocznym miejscu. 

2. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej 

szkole, złożyć orginały świadectwa i wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, dwie fotografie i inne wymagane dokumenty 

najpóźniej do 24 lipca 2019 r 

3. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych 

szkół nastąpi 25 lipca 2019 r. 



4. W oddziałach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba 

kandydatów, kwalifikowanie kandydatów zostanie zakończone 

w dniu 30 sierpnia 2019 r. 

5. Dokumenty złożone w procesie rekrutacji szkoła przechowuje przez 

cały okres nauki, zaś dokumentu uczniów nieprzyjętych 

przechowywane są przez okres jednego roku. Rodzice kandydata 

nieprzyjętego do szkoły mogą złożyć wniosek o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, z podaniem liczby 

punktów tego kandydata i najniższej liczny punktów uprawniającej 

do przyjęcia. Uzasadnienie takie sporządza się w ciągu 5 dni od 

złożenia wniosku. 

6. Od decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje 

odwołanie do dyrektora Szkoły, złożone w formie pisemnej 

w sekretariacie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. 

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

7. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. Na rozstrzygnięcie 

dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

 

 

 


