
Kwalifikowanie kandydatów do poszczególnych typów szkół  

w Zespole Szkół Technicznych 

1. Podstawą zakwalifikowania kandydatów do klasy pierwszej szkoły 

ponadpodstawowej jest osiągnięcie określonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną 

progów punktowych stanowiących wynik, będący sumą uzyskanych punktów. 

2. Do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych przyjmuje się absolwentów 

ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia. 

3. O przyjęciu uczniów powracających z zagranicy decyduje dyrektor szkoły na 

podstawie świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i sumy lat nauki szkolnej 

ucznia. 

4. Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym we wszystkich typach szkół 

ponadpodstawowych: język polski, matematyka i dodatkowo: 

Kierunek kształcenia Przedmioty do punktacji Próg punktowy 

Technik elektryk fizyka i astronomia, informatyka 50 pkt 

Technik mechanik fizyka i astronomia, informatyka 50 pkt 

Technik usług fryzjerskich język obcy, plastyka 50 pkt 

Technik handlowiec geografia, informatyka 50 pkt 

Technik przemysłu mody język obcy, plastyka 50 pkt 

Technik technologii drewna informatyka, zajęcia techniczne 50 pkt 

Technik reklamy język obcy, informatyka 50 pkt 

Technik teleinformatyk język obcy, informatyka 50 pkt 

Technik informatyk język obcy, informatyka 50 pkt 

Technik elektronik fizyka i astronomia, informatyka 50 pkt 

Technik logistyk język obcy, geografia 50 pkt 

Szkoła branżowa- wszystkie 

zawody 

język obcy, informatyka 30 pkt 

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r.            

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737) 

 ustala się co następuje: 

a) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej SZKOŁY 

PONADPODSTAWOWEJ może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 

punktów, w tym  



Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 

maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania. 

Punkty za świadectwo: oceny z j. polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów, 

szczególne osiągnięcia, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz aktywność 

społeczną - maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.  

b) Kryteria rekrutacji: do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej Technikum i Branżowej 

Szkoły I Stopnia (przeliczanie na punkty): 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna liczba 

punktów 

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO w tym: 100 pkt 

ocena z języka polskiego (za ocenę celujący) 18 pkt 

ocena z matematyki (za ocenę celujący) 18 pkt 

ocena z I przedmiotu (za ocenę celujący) 18 pkt 

ocena z II przedmiotu (za ocenę celujący) 18 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7pkt 

aktywność społeczna w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu 

3pkt 

PUNKTY ZA EGZAMIN OŚMIOKLASISTY w tym: 100 pkt 

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

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

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

 w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu: 

a)      celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

c)      dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

d)     dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

e)     dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 

 Dla Kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu ósmoklasisty, liczbę 

punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, w sposób określony w § 8 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół                       

i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737) 



Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej: 

Szczególne osiągnięcia wymienione na 

świadectwie  

Liczba punktów 

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; 

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 punktów, 

  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 3 punktów, 

3/ uzyskanie w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

 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; 

 

 



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 10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystyczne - przyznaje 

się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych 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 objętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - przyznaje się 3 punktów, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej - przyznaje się 2 punktów; 

5/ uzyskanie wysokiego miejsca w 

zawodach wiedzy innych niż wyżej 

wymienione, 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, 

 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 z tym, że 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 

18 punktów. O przyjęciu do szkoły będzie decydowała kolejność na liście, ustalona w oparciu 

o liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

 Kandydaci, którzy uzyskali ocenę naganną z zachowania nie mogą uczestniczyć 

w postępowaniu rekrutacyjnym bez zgody dyrektora Zespołu Szkół Technicznych                  

w Sędziszowie Małopolskim 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie 

Małopolskim oraz termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych 

określony jest przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. O decyzji komisji zawiadamia się 



kandydatów przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy kandydatów przyjętych                      

i kandydatów nieprzyjętych. 

Protokół z postępowania rekrutacyjnego, pełny wykaz kandydatów zakwalifikowanych i tych 

którzy nie zostali zakwalifikowani, informacje o uzyskanych punktach przechowywane są     

w szkole nie krócej niż przez 1 rok. 

Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej mogą być zgłaszane dyrektorowi 

szkoły w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

 

 

 

 

 

 


