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REGULAMIN REKRUTACJI 

DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

 
Regulamin opracowany na podstawie:  
 

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;  

2) 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; 

3) zarządzenia nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r.;  

4) zarządzenia nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.;  

5) uchwały Nr 32/2020  Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 4 lutego 2020 r.  

 

 

1. Szkolna komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor szkoły, przeprowadza 

rekrutację według ustalonego harmonogramu – załącznik nr 1 do regulaminu. 

2. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne 

wchodzą osoby powołane zarządzeniem dyrektora szkoły, z zastrzeżeniem, że nie 

mogą do niej wchodzić: 

1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna; 

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym 

przeprowadzanym do danej szkoły. 

 
3. Komisja rekrutacyjna:  

1) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego; 

2) podaje do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

3) podaje do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych; 

4) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego. 

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na 

wniosek kandydata pełnoletniego.  

5. Wnioski o których mowa w pkt 4 należy składać w sekretariacie uczniowskim w formie 

papierowej po uprzednim zalogowaniu się oraz poprawnym wypełnieniu  

i wydrukowaniu tego wniosku z systemu dostępnego pod adresem: 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/ .  

6. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę tylko te wnioski, które znajdą się  

w wyżej wymienionym systemie dostępnym dla uczniów od 11.05.2020 r. 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/


 
 

2 
 

7. Rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia 

odbywa się na podstawie: 

1) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

2) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza 

medycyny pracy. 

8. Na semestr pierwszy klasy pierwszej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się 

kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia; 

2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, 

którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie 

nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie; 

3) posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy 

4) którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych 

poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej 

branżowej szkoły II stopnia 

9. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani  

w pierwszej kolejności. 

 

10. W przypadku liczby kandydatów spełniających warunki, większej niż liczba wolnych 

miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod 

uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub ukończenia 

branżowej szkoły I stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz  

z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły 

jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału 

szkoły; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ukończenia branżowej szkoły  

I stopnia z wyróżnieniem;  

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 

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 działające na 

terenie szkoły, zgodnie z wykazem kuratorium oświaty; 

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

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 
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11. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać 

w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 

1) za wyniki egzaminu ósmoklasisty – do 100 pkt; 

2) za oceny na świadectwie ukończenia szkoły – do 72 pkt; 

3) za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 pkt;  

4) za osiągnięcia w konkursach wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły – 

do 18 pkt; 

5) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej – 3 pkt; 

 

12. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik 

przedstawiony w procentach z: 

1) języka polskiego, 

2) matematyki, 

– mnoży się przez 0,35,  

3) języka obcego nowożytnego 

– mnoży się przez 0,3; 

 

13. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć wymienionych  

na świadectwie ukończenia szkoły, za oceny wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 

14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania przyjmuje się 

kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata;  

2) niepełnosprawność kandydata;  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

16. Ustala się zajęcia edukacyjne i minimalne progi punktowe przy rekrutacji do 

poszczególnych typów szkół – załącznik nr 2 do regulaminu.  
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Załącznik nr 1 

HARMONOGRAM REKRUTACJI  

DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KŁODZKU 

 

Lp. Działanie Termin 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły, 
wydrukowanego z systemu na stronie: 
https://dolnoslaskie.edu.com.pl/  
 

11.05 – 23.06.2020 r. 

2. Wydanie skierowania na badanie lekarskie przez 
szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
 

11.05 – 14.07.2020 r. 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o 
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty  
 

26 – 30.06.2020 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych. 
 

13.07.2020 r. 

5. Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodzica 
kandydata albo kandydata pełnoletniego w postaci 
przedłożenia:  
1) oryginału świadectwa ukończenia szkoły, 
2) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, 
3) zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu,  
– o ile nie zostały one wcześniej złożone  
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. 
 

13 – 20.07.2020 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły. 
 

21.07.2020 r. 

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym, które kończy się 24.08.2020 r., podane są  

w zarządzeniu nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r.; 

zarządzeniu nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.; 

 

 

 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/
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Załącznik nr 2 

WYKAZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PUNKTOWANYCH PRZY REKRUTACJI  

DO POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SZKÓŁ 

Lp. Kierunek Zajęcia edukacyjne uwzględniane do punktacji 

TECHNIKUM 
1. technik budownictwa 

– profil: klasa strażacka lub 
zarządzanie nieruchomościami 

1) język polski 
2) język obcy 
3) matematyka 
4) technika 

 

2. technik urządzeń  
i systemów energetyki odnawialnej 

1) język polski 
2) język obcy 
3) matematyka 
4) technika 

 

3. technik analityk  1) język polski 
2) język obcy 
3) matematyka 
4) technika 

 

4. technik spedytor 1) język polski 
2) język obcy 
3) matematyka 
4) informatyka 

 

5. technik logistyk 1) język polski 
2) język obcy 
3) matematyka 
4) geografia 

 

6. technik logistyk  
– profil: klasa mundurowa 

1) język polski 
2) język obcy 
3) matematyka 
4) wf 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
1. monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

1) język polski 
2) język obcy 
3) matematyka 
4) technika 

2. monter stolarki budowlanej 
 

3. magazynier-logistyk 
 

4. tapicer 
 

5. ślusarz 
 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA 
1. technik robót wykończeniowych w 

budownictwie 
1) język polski 
2) język obcy 
3) matematyka 
4) technika 

 
 


