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ZASADY  REKRUTACJI  DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

w Zespole Szkół  im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie na rok szkolny 2019/2020 
 

1. Podstawą prawną rekrutacji jest: 
A Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz 2156, z późn. zm.). 

B Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 roku 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 (Dz.U. z  2017, poz. 586). 

C Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w 

tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz  trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,  na rok 

szkolny 2019/2020 oraz Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 

2019 r. zmieniająca decyzję Nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

A Wyniki egzaminu zewnętrznego 

B Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego, matematyki, 

wychowania fizycznego i informatyki 

C Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 

D Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły: 

a) Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem  

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty na terenie 

szkoły, 

b) Osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska  szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu. 

3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany do szkoły w pierwszej kolejności. 

4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach przelicza się następująco: 

A język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent  

B historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent  

C matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent  

D przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent  

E język obcy nowożytny na poziomie podstawowym– 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 

5. Punkty  za oceny z zajęć edukacyjnych przelicza się następująco: 

A Ocena celująca – 18 pkt, 

B Ocena bardzo dobra – 17 pkt, 

C Ocena dobra – 14 pkt, 

D Ocena dostateczna- 8 pkt, 

E Ocena dopuszczająca – 2 pkt. 

6. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 7 pkt. 

7. Za 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. 

8. Za 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 
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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. 

9. Za uzyskanie wysokiego miejsca  w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 7 i 8, 

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. 

10. 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.   

11. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.  

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się 

na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedz o społeczeństwie, biologii, chemii, 

fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

przy czym za uzyskane z: 

A języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego 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 

B 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. 

C 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. 

D   języka obcego nowożytnego 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 

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego 

nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny 

wyrażonej w stopniu: 

A celującym – przyznaje się 20 punktów 

B bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów 
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C dobrym - przyznaje się 13 punktów 

D dostatecznym  przyznaje się 8 punktów 

E dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

15. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się  na punkty,  

w sposób określony w pkt. 13, 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. 

16. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na 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.  

17. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 

postepowania rekrutacyjnego są brane bod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność 

rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne 

wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata piecza zastępczą. Wymienione kryteria mają 

jednakową wartość. 

18. Do wszystkich oddziałów  Technikum Nr 2 przyjmowani są kandydaci, którzy  

w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskali co najmniej 60 punktów. Uczniowie są przyjmowani do 

wybranego oddziału w kolejności zgodnej z liczbą punktów.  

 

19. Szczegółowe terminy rekrutacji: 

 

Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

Rodzaj czynności 

Od 13 maja  

do 25 czerwca  

Od 26 do 30 lipca  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz  

z dokumentami.  

Od 21  do 25 czerwca   Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

ukończenia szkoły oraz o zaświadczenieo wynikach 

egzaminu zewnętrznego. 

Do 28 czerwca Do 5 sierpnia Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem 

tych okoliczności. 

15 lipca 20 sierpnia Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym 

ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) 

okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

16 lipca   

 

21 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych   

Od 16  do 18 lipca Od 21 do 23 sierpnia Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.  

Kandydat do Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 kierowany jest 

na badania lekarskie przez pracodawcę, z którym podpisuje 

umowę o praktyczną naukę zawodu. 
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Od 16 do 24 lipca Do 21 do 29 sierpnia Potwierdzanie przez rodzica lub  kandydata pełnoletniego 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa 

ukończenia szkoły i zaświadczania o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe -  także zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu. 

Kandydat dostarcza także 3 zdjęcia legitymacyjne oraz kartę 

zdrowia. 

Kandydat do Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 zobowiązany 

jest do dostarczenia umowy o praktyczną naukę zawodu. 

25 lipca   30 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

 

20. W roku szkolnym 2019/2020 limit miejsc w klasach pierwszych określa się następująco:  

A w Technikum Nr 2: 

a) w zawodzie technik logistyk – 90  (3 oddziały) 

b) w zawodzie technik spedytor – 30 (1 oddział) 

c) w zawodzie technik ekonomista – 30 (1 oddział) 

B    w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1: 

a) w zawodzie sprzedawca – 15 (1/2 oddziału) 

b) w zawodzie magazynier – logistyk – 15 (1/2 oddziału) 

21. Do wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie  

postepowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.  


