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KANDYDACI PO GIMNAZJUM  
 

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ 
ELEKTRONICZNYCH, ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH  

W BIELSKU – BIAŁEJ 
 
 

PODSTAWA PRAWNA:  
 
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 601). 
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe Dz. U. z 2017, poz. 60 ze zm.  
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz. U. z 2017, poz.59. 
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. 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. 
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w 
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Dz. U. z 2017, 
poz. 610 (Prawo oświatowe). 
6) Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty 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. 
 

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych 
i Mechanicznych odbędzie się nabór do: 

 
Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w zawodach: 
 Technik informatyk  
 Technik mechatronik 
 Technik elektronik  
 Technik elektryk 
 Technik mechanik – użytkowanie obrabiarek skrawających (MEC.05 i MEC.09) 
 Technik mechanik – montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MEC.03 i MEC.09) 

 
Bran żowej szkoły I stopnia nr 3  w  zawodzie: 
 Elektryk  

 
Szkoła obj ęta jest elektronicznym systemem rekrutacji.  Informacje na temat 

naboru dostępne będą na stronie: https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat/  
 

Przy przyjmowaniu kandydatów b ędą uwzgl ędniane: 
a) ocena z języka polskiego, 
b) oceny z trzech wybranych przez szkołę zajęć edukacyjnych : 
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• matematyki, 
• fizyki, 
• języka angielskiego, 

c) Osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, 
d) zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej. 
e) stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza. 
 

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gim nazjum i szczególne 
osi ągni ęcia ucznia 

 

Świadectwo – maksymalnie 100 punktów 

Kryterium Punktacja 

język polski dopuszczający - 2 punktów 
dostateczny - 8 punktów 
dobry – 14 punktów 
bardzo dobry - 17 punktów 
celujący – 18 punktów 

18 punktów 

język angielski dopuszczający - 2 punktów 
dostateczny - 8 punktów 
dobry - 14 punktów 
bardzo dobry - 17punktów 
celujący - 18 punktów 

18 punktów 

matematyka dopuszczający - 2 punktów 
dostateczny – 8 punktów 
dobry - 14 punktów 
bardzo dobry - 17 punktów 
celujący - 18 punktów 

18 punktów 

fizyka Dopuszczający – 2 punktów 
dostateczny - 8 punktów 
dobry - 14 punktów 
bardzo dobry – 17 punktów 
celujący - 18 punktów 

18 punktów 

Świadectwo ukończenia gimnazjum 
 z wyróżnieniem 

7 punktów 

Aktywność społeczna, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w 
formie wolontariatu. 

3 punkty 

Egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 punktów 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu 
gimnazjalnego: 

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

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

 
 
 

• Maksymalnie 20 punktów  
 

• Maksymalnie 20 punktów  
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procent,  
• matematyka - 0,2 punktu za każdy 

uzyskany procent,  
• przedmioty przyrodnicze - 0,2 punktu 

za każdy uzyskany procent,  

• język obcy nowożytny na poziomie 
podstawowym- 0,2 punktu za każdy 
uzyskany procent. 

 
• Maksymalnie 20 punktów  

 
• Maksymalnie 20 punktów  

 
 

• Maksymalnie 20 punktów 

Punktacja za szczególne osi ągni ęcia odnotowane na świadectwie gimnazjalnym 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących 
konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na 
podstawie zawartych porozumień: 
 

a) tytuł finalisty konkursu 
przedmiotowego – 10 
punktów, 

 
 
 
 
maksymalna liczba 
punktów możliwych 
do uzyskania za 
wszystkie 
osiągnięcia wynosi  
18 punktów. 
 
W przypadku gdy 
kandydat ma więcej 
niż jedno 
szczególne 
osiągnięcie w 
zawodach wiedzy, 
artystycznych i 
sportowych, 
wymienione na 
świadectwie 
ukończenia 
gimnazjum, 
przyznaje się 
jednorazowo 
punkty za 
najważniejsze 
osiągnięcie tego 
ucznia w 
zawodach.  

b) tytuł laureata konkursu 
tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 7 
punktów, 
c) tytuł finalisty konkursu 
tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – 5 
punktów, 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących 
konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 
 
 

a) dwóch lub więcej tytułów 
finalisty konkursu 
przedmiotowego 
 – 10 punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów 
laureata konkursu 
tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 
 – 7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów 
finalisty konkursu 
tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 
 – 5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu 
przedmiotowego 
 – 7 punktów 
e) tytułu laureata konkursu 
tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 
 – 5 punktów, 
f) tytułu finalisty konkursu 
tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 
 – 3 punkty, 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach 
wiedzy artystycznych lub sportowych, 

a) międzynarodowym 
 – 4 punkty, 
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organizowanych przez kuratora oświaty lub 
inne podmioty działające na terenie szkoły, 
na szczeblu: 

b) krajowym – 3 punkty, 

c) wojewódzkim– 2 punkty, 

d) powiatowym – 1 punkt. 
Maksymalna ilo ść punktów uzyskanych w 
wyniku rekrutacji 

200 punktów  

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
gimnazjalnego prze Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przelicza się na 
punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, 
biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum wg odpowiedniego przelicznika. 

Zasady post ępowania rekrutacyjnego:  

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata 
lub na wniosek kandydata pełnoletniego. 

2. Kandydaci będą przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności 
zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

3. Do każdego z oddziałów przyjmuje się 30 uczniów, a w oddziale integracyjnym 
stan uczniów wynosi 20 (15 uczniów bez orzeczenia, 1-5 z orzeczeniem) 

4. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej. 

5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości  
w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz 
informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata. 

6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane 
dokumenty. 

7. Listy kandydatów podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 
w widocznym miejscu w szkole. Listy zawierają imiona i nazwiska 
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która 
uprawnia do przyjęcia. 

8. Jeżeli  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie 
uzupełniające. Postępowanie to powinno zakończyć się do końca sierpnia 
roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane 
postępowanie rekrutacyjne. 

9. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorz ędnych wyników  
uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają - 
wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, 
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne 
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

10. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu 
publicznemu gimnazjum, przyjmowani są na podstawie świadectwa 
(zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego 
wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni 
kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 



 5 

11. Do oddziału integracyjnego może być przyjętych, poza ogólną rekrutacją do 5 
uczniów. Kandydaci są przyjmowani na wniosek rodziców (prawnych 
opiekunów) na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 
 w przypadku kandydatów niepełnosprawnych. 

12. O przyjęciu młodzieży i osób pełnoletnich do Zespołu w trakcie roku 
szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor. Jeżeli przyjęcie 
ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły 
powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć 
ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

13. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego  
są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza 
do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach 
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, 
chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga 
 do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 
prawomocnym wyrokiem. 

14. W postępowaniu rekrutacyjnym terminy składania dokumentów określa 
Kurator Oświaty. Dyrektor szkoły podaje kandydatom do wiadomości 
szczegółowe kryteria rekrutacji. 
 

Wniosek o przyj ęcie do szkoły zawiera: 
1) Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 
braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, 
2) Imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – 
imiona rodziców, 
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata 
pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata, 
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, 
 a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer 
telefonu kandydata, o ile posiadają, 
5) wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej 
preferowanych, 
6)  wskazanie wybranego oddziału w danej szkole. 
 
Do wniosku doł ącza si ę: 
a) świadectwo ukończenia gimnazjum, 

b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
Dodatkowo: 

• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w 
sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, 

• zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich 
olimpiad lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

• opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 
w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa  
w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi. 

 


