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Ogólne warunki rekrutacji do 

     Technikum Nr 9 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia  Nr 7  

w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych 

im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie 

na rok szkolny 2021/2022 
 

 

Na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do 

publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół                                 

i publicznych placówek” (Dz. U. z 2020 r. poz.  910 i  1378 oraz z 2021 r. poz.  4), 

 Rozporządzenia 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. z 2019 r. poz. 1737), 

 Rozporządzenia 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.) 

ustala się następujące zasady przyjęć absolwentów szkół podstawowych do szkół w ramach 

Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych   im. K. Pułaskiego w Częstochowie: 

1. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się drogą elektroniczną - szczegóły na 

stronie www.slaskie.edu.com.pl. 

2. Rekrutację przeprowadza się dla kandydatów będących absolwentami ośmioletniej 

szkoły podstawowej. 

3. Harmonogram rekrutacji: 

Lp. Rodzaj czynności  

Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin  

w postępowaniu 

uzupełniającym 

1 2 3  

1 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

(podpisanego przez co najmniej jednego 

rodzica/prawnego opiekuna)  

 

od 17 maja 2021 r. 

do 21 czerwca 2021 r. 

do godz. 15.00 

od 3 sierpnia 2021 r. 

do 5 sierpnia 2021 r. 

2 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym 

zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na 

zamianę szkół do których kandyduje  

od 25 czerwca 2021 r. 

do 14 lipca 2021 r. 

do godz. 15.00 

 

3 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności.  

do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r. 

4 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych 

przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w 

oświadczeniach  

do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r. 

5 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych  

22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r. 

http://www.slaskie.edu.com.pl/
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6 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie  

od 17 maja 2021 r.                

do 26 lipca 2021 r. 

od 3 sierpnia 2021 r. 

do 13 sierpnia 2021 r. 

7 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile 

nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o 

braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o 

braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem  

od 23 lipca 2021 r.                   

do 30 lipca 2021 r.                     

do godz. 15.00 

od 17 sierpnia 2021 r. 

do 20 sierpnia 2021 r. 

do godz. 15.00 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata 

lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w 

postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, 

wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub 

elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, 

nie później niż do dnia 24 września 2021 r. 

8 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych  

2 sierpnia 2021 r. do 

godz. 14.00 
23 sierpnia 2021 r. 

9 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole  

2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r. 

10 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty 

informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 

ponadpodstawowych  

do 3 sierpnia 2021 r. 24 sierpnia 2021 r. 

11 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia.  
do 5 sierpnia 2021 r. 26 sierpnia 2021 r. 

12 
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia 

odmowy przyjęcia.  

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia  

13 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 

odmowy przyjęcia  

14 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej.  

do 3 dni od dnia złożenia odwołania                               

do dyrektora szkoły  

 

 

4. Kandydat do Technikum Nr 9 lub Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 7 musi stawić się                     

w terminie  i miejscu wskazanym przez szkołę na badanie lekarskie przeprowadzane 

przez lekarza medycyny pracy wskazanego przez szkołę. W przypadku wykonania badań 

przeprowadzonych indywidualnie ich koszty ponosi kandydat. Orzeczenie 

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie będzie skutkować 

skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych kandydatów.   

5. Przy rekrutacji punktowane będą oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch 

przedmiotów wybranych w zależności od wybranego typu szkoły i kierunku 

kształcenia, określonych w szczegółowych warunkach rekrutacji do danego typu szkoły. 

6. Zasady przeliczania ocen wyrażonych w stopniu  na punkty: 

 

Ocena Punktacja 

Dopuszczający   2 pkt 

Dostateczny   8 pkt 

Dobry 14 pkt 

Bardzo dobry 17 pkt 

Celujący 18 pkt 
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7. Punktacji podlegać będą również ponadto: 

Zagadnienie 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów 

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 zgodnie z odnośnymi przepisami*:  

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 wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, 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 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.  

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,  przyznaje się 3 punkty. 
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8. Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły: 

Kryterium - świadectwo                                                                                                                     

świadectwo Maksymalna liczba punktów  

aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

wynik z języka polskiego 18 pkt 

wynik z matematyki 18 pkt 

wynik z I przedmiotu 18 pkt 

wynik z II przedmiotu 18 pkt 

max 100 pkt 

Kryterium - egzamin ósmoklasisty 

egzamin ósmoklasisty 
Maksymalna liczba 

punktów 

wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,30 = 30 pkt 

max 100 pkt 

Łączna maksymalna liczba punktów za świadectwo i egzamin zewnętrzny = 200 pkt 

 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu zewnętrznego 

lub jego części stosuje się przepisy przywołanych na wstępie rozporządzeń Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych. 
 

9. Kandydaci do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą, przyjmowani są zgodnie                    

z postanowieniami rozporządzenia  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 (Dz. U. poz. 1453, z 2017 r. poz.  1634 oraz z 2019 r. poz.  666). 

Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.  

 

10. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole,                        

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria:  

1) wyniki egzaminu zewnętrznego; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego                         

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 

dyrektora ZSME jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego 

oddziału tej szkoły; 

3) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:  

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 

tytułem w zawodach sportowych,   

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6
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11. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą 

punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.  
 

12. Akceptacja niniejszych warunków rekrutacji jest jednoznaczna z akceptacją obowiązku 

przestrzegania Statutu Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. K. Pułaskiego 

podczas przebywania na terenie obiektów w/w Zespołu Szkół w trakcie trwania naboru            

a także po przyjęciu do szkoły.  

 

13. Liczba przygotowanych miejsc w poszczególnych szkołach: 

 

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

TECHNIKUM NR 9 

Technik elektryk 1 30 

Technik energetyk 0,5 15 

Technik urządzeń dźwigowych 0,5 15 

Razem 2 60 

Branżowa Szkoła  

I Stopnia Nr 7 

Elektryk 0,5 15 

Kierowca mechanik 0,5 15 

Mechanik pojazdów samochodowych 0,5 15 

Ślusarz 0,5 15 

Razem 2 60 

 

 


