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Zespół Szkół Zawodowych                                                                   tel. (prefix 63) 2751426 lub 2758664 

  im. gen. Wł. Sikorskiego                                                                           fax.(prefix 63) 2753391 

       ul. Kopernika 11 A                                                                         e-mail: zszslupca@interia.pl 
         62 – 400 Słupca                                                                                           

  

 

ZASADY I KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy  

 

na rok szkolny 2022/2023 

 

 

Podstawa prawna:  

• Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2019 poz. 1148,  

z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz.1737) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 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, z późn. zm.) 

• Zarządzenie Nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022 r.  

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół 

ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych 

branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych, publicznych liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych oraz do publicznych  szkół podstawowych dla dorosłych na rok 

szkolny 2022/2023 

 

 

1. Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi nabór do klas 

pierwszych w następujących typach szkół: 

 

1) szkoły dla młodzieży: 

• Technikum w zawodach:  

o Technik pojazdów samochodowych,  

o Technik informatyk,  

o Technik elektryk,  

o Technik mechatronik. 

 

Cykl kształcenia – 5 lat 
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• Branżowa Szkoła I stopnia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, 

kierowca-mechanik oraz we wszystkich innych wymienionych w załączniku  

do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie 

ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2019 poz. 1148, z późn. 

zm.) 

 

Cykl kształcenia – 3 lata 

 

2)  szkoły dla dorosłych: 

 

• Branżowa Szkoła II stopnia  2-letni cykl kształcenia w zawodach: 

o Technik pojazdów samochodowych; 

o Technik mechanik; 

o Technik handlowiec. 

 

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne: 

o 3-letni cykl kształcenia (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, 

branżowej szkoły I stopnia) 

o 4-letni cykl kształcenia (dla absolwentów gimnazjum, szkoły podstawowej). 

 

• Szkoła Policealna Zaoczna w zawodzie: 

o Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – cykl kształcenia 1,5 roku 
 
 

2. Kandydaci do klas pierwszych szkoły dla młodzieży składają niżej wymienione 

dokumenty: 

• wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu rekrutacji 

elektronicznej), 

• zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

• zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na praktyczną naukę zawodu (dotyczy 

Branżowej Szkoły I stopnia), 

• 2 fotografie, 

• deklarację wyboru języka obcego realizowanego w zwiększonym wymiarze 

godzin i  przedmiotów w zakresie rozszerzonym  (dotyczy technikum), 

• zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do nauki  

w wybranym zawodzie. 
 

3. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów. 
 

a/ za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w procentach: max 100 pkt. 

o język polski - max 35 pkt. 

o matematyka - max 35 pkt. 

mnożone przez 0,35 
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o język obcy nowożytny – poziom podstawowy - max 30 pkt. 

mnożone przez 0,3 

b/ za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 72 pkt. 

(oceny przelicza się wg zasady: celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry - 14 pkt, 

dostateczny – 8 pkt, dopuszczający – 2 pkt): 

•  do każdej klasy: (max 36 pkt) 

✓ język polski, matematyka 

•  do wybranej klasy (max 36 pkt) 

✓ oceny z przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkolną komisję 

rekrutacyjno–kwalifikacyjną, w zależności od wybranego typu klasy/zawodu: 

Typ klasy / zawód Punktowany przedmiot 

Technik pojazdów samochodowych fizyka, geografia 

Technik elektryk fizyka, geografia  

Technik informatyk fizyka, geografia 

Technik mechatronik fizyka, geografia 

Kierowca – mechanik fizyka, informatyka 

Elektromechanik pojazdów samochodowych fizyka, informatyka 

Wielozawodowa wiedza o społeczeństwie, informatyka 

 

c/ za świadectwo z wyróżnieniem - 7 pkt 

d/ za osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej w następujących kategoriach: 

• 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 lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów, 

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

punktów; 

 

• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi 
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zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie 

oświaty: 

a) tytułu finalisty  konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

• 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 lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 

punkty; 

• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 
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• uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt   

1-4, artystycznych lub 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. 

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 w tych zawodach, (max 18 

punktów). 

e/ 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 

- 3 pkt 

f/ w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się 

na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

•  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

o celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

o bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

o dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

o dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

o dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty; 

•  wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

o celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

o bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

o dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

o dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

o dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art.44zw ust. 2 i art.44zz ust. 2 ustawy, 
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przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty 

oraz którego dotyczy zwolnienie. 

4. Niezależnie od wyżej określonych kryteriów do szkoły przyjmowany jest laureat lub   

finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego 

przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych kuratorów oświaty. 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów potwierdzających 

osiągnięcia kandydata. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów  

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia  

ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno 

-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6. 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 wychowanie kandydata w rodzinie, 

• objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria, o których mowa wyżej mają jednakową wartość. 

7. Dokumenty są przyjmowane od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godziny 15.00. 

8. Kandydat od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godziny 15.00 dostarcza poświadczoną 

przez dyrektora szkoły podstawowej kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  

i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenie potwierdzające 

przyjęcie na praktyczną naukę zawodu oraz deklarację wyboru języka obcego 

realizowanego w zwiększonym wymiarze godzin. 

9. O przyjęciu do wybranej przez kandydata klasy decyduje największa suma punktów 

uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Na liście umieszcza się kandydatów według 
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kolejności alfabetycznej. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

zostanie ogłoszona 20 lipca 2022 r. godz. 10.00. 

10. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty do 01 sierpnia 2022 r. do godziny 15.00. 

11. 2 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00 zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do szkoły. 

12. Od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2022 r. do godziny 15.00 złożenie do szkoły 

ponadpodstawowej dysponującej wolnymi miejscami wniosku o przyjęcie wraz  

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

13. 16 sierpnia 2022 r. godz. 10.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do szkoły na podstawie uzupełniającego postępowania 

rekrutacyjnego. 

14. Do 25 sierpnia 2022 r. do godziny 15.00 przyjmowanie oryginałów świadectw 

ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty 

przez szkoły dysponujące wolnymi miejscami. 

15. 26 sierpnia 2022 r. do godz. 13.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do szkoły na podstawie uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego. 

16. Nabór do szkoły dla młodzieży prowadzony jest drogą elektroniczną oraz poprzez 

dostarczenie kompletu dokumentów do sekretariatu.  

17. W szkołach dla dorosłych: 

- warunkiem przyjęcia jest złożenie podania o przyjęcie do szkoły oraz świadectwa 

ukończenia szkoły niższego szczebla: 

a) od 06 czerwca do 30 czerwca 2022 r. do godziny 15.00 - przyjmowanie dokumentów 

od kandydatów; 

b) od 27 lipca do 29 lipca 2022 r. do godziny 15.00 – przyjmowanie dokumentów  

od kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym. 

                                           

Słupca, dnia 18.02.2022 r.                                


