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§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Na podstawie: 

 1. Ustawy 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. 60). 

 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203). 

 3. Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek(Dz. U. z 2017 r. poz. 

610). 

 4. § 11b ust. 2 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.) 

5. Zarządzenie nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w 

postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

6. Statutu Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

Ustala się zasady, kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych dla wszystkich szkół 

działających w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni zwanym dalej „Zespołem” 

 

 

 

 

 

 

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zarzadzenie-nr-11-21-mko-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zarzadzenie-nr-11-21-mko-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zarzadzenie-nr-11-21-mko-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zarzadzenie-nr-11-21-mko-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/zarzadzenie-nr-11-21-mko-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych.pdf


3 
 

§2 

SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNA 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół działających w Zespole, Dyrektor Szkoły 

powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.  

2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów 

przyjęć zawartych w statucie szkoły,  

b) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, 

c) ustalenie i ogłoszenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły,  

d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

§3                                                                                                                                                                          

SKŁADANIE DOKUMENTÓW 

1. Szkoła objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej. 

 2. Kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia powinni się zgłosić do sekretariatu szkoły po 

skierowanie na badania lekarskie.  

3. Brak zaświadczenia lekarskiego powoduje nie przyjęcie do danej szkoły. 

4. Kandydaci rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej, wprowadzając swoje dane i drukują podanie,  

5. Wymagane dokumenty:  

●  wniosek o przyjęcie do szkoły wg wzoru,  

● dwie podpisane na odwrocie fotografie,  

● kwestionariusz osobowy wg wzoru, 

● w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum i branżowa 

szkoła I stopnia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie,  
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Skierowanie na przeprowadzenie badań kandydaci do technikum lub szkoły branżowej I stopnia, którzy zajęcia 

praktyczne odbywać będą w warsztatach szkolnych pobierają w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1. Kandydaci do 

szkoły branżowej I stopnia, którzy zajęcia praktyczne odbywać będą u pracodawców jako młodociani 

pracownicy, skierowania na badania pobierają u swoich przyszłych pracodawców. 

● w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie 

kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej  

● zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty. 

● kandydaci do klas pierwszych szkoły branżowej I stopnia dla młodocianych pracowników składają oprócz 

dokumentów wymienionych w ust. 2 także kopię umowy o pracę w celu nauki zawodu, sporządzoną zgodnie z 

przepisami Kodeksu Pracy, a w wyjątkowych okolicznościach pisemne potwierdzenie pracodawcy, że umowa 

taka zostanie zawarta do 20 sierpnia 2021. 

 

§4                                                                                                                                                                

TERMINARZ REKRUTACJI 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1.  Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co 

najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. 

godz. 15.00 

 

2.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 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 zmianę 

szkół do których kandyduje. 

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. 

godz. 15.00 

3.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w 

oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności.  

do 14 lipca 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 oraz w postępowaniu 

uzupełniającym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub 

prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.  

do 21 lipca 2021 r. 

5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

22 lipca 2021 r. 

 



5 
 

6.  Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 

kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku 

rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.  

od 17 maja do 26 lipca 2021 r. 

7.  Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez 

dostarczenie:  

• oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone 

• zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu 

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. 

godz. 15.00 

8.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021 r. 

do godz. 14.00 

9.  Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez 

dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc w szkole 
2 sierpnia 2021 r. 

 

§5                                                                                                                                                                          

WARUNKI PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

1. Kandydat może w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskać maksymalnie 200 pkt 

 2. O przyjęciu decyduje łączna suma punktów uzyskanych jako: 

 a) wynik egzaminu ósmoklasisty maksymalnie 100 pkt,  

 b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen ze świadectwa szkoły podstawowej na punkty maksymalnie 

72 pkt  

c) punkty za szczególne osiągnięcia -18 pkt 

 d) punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem- 7 pkt  

d) punkty za aktywność społeczną- 3 pkt  

3. Kandydaci będą przyjmowani do wybranych klas według listy rankingowej, którą wyznaczy suma uzyskanych 

punktów, o jakich jest mowa w pkt.1 do wyczerpania miejsc.  

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w 

przyjęciu do szkoły mają uczniowie wymienieni w § 7.  

5. Kandydaci nieprzyjęci do wybranej klasy z powodu niewystarczającej liczby punktów mogą ubiegać się o 

przyjęcie do klas/szkoły z wolnymi miejscami w rekrutacji uzupełniającej. 
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 6. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby klas (kierunków) cieszących się największym zainteresowaniem 

kosztem rezygnacji z utworzenia klas o małym zainteresowaniu 

 

§6                                                                                                                                                  

PRZYZNAWANIE PUNKTÓW PRZY REKRUTACJI 

W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego 

i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

1. Dla poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkól Nr 1 w Bochni w procesie 

rekrutacji uwzględnia się oceny z następujących zajęć edukacyjnych: 

 

TYP SZKOŁY KLASA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 

LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

MATEMATYCZNA 
j. polski, matematyka,  

j. obcy, fizyka 

MENEDŻERSKA 
j. polski, matematyka,  

j. obcy, geografia 

JĘZYKOWA 

 

j. polski, matematyka,  

j. obcy, geografia,  

 

TYP SZKOŁY KLASA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 

TECHNIKUM 

TECHNIK 

INFORMATYK 

j. polski, matematyka,  

j. obcy, informatyka 

TECHNIK MECHATRONIK 
j. polski, matematyka,  

j. obcy, fizyka 

TECHNIK POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

j. polski, matematyka,  

j. obcy, fizyka 

TECHNIK MECHANIK 
j. polski, matematyka,  

j. obcy, fizyka 

TECHNIK ELEKTRYK 
j. polski, matematyka,  

j. obcy, fizyka 
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TECHNIK GRAFIKI  

I POLIGRAFII CYFROWEJ 

j. polski, matematyka,  

j. obcy, informatyka 

TECHNIK 

LOGISTYK 

j. polski, matematyka,  

j. obcy, geografia,  

 TECHNIK CHŁODNICTWA I 

KLIMATYZACJI 

j. polski, matematyka,  

j. obcy, fizyka 

TECHNIK PROGRAMISTA 
j. polski, matematyka,  

j. obcy, informatyka 

 

 

TYP SZKOŁY KLASA PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 

BRANŻOWA SZKOŁA 

I STOPNIA 

MECHANIK POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH 

j. polski, matematyka,  

j. obcy, fizyka 

OPERATOR OBRABIAREK 

SKRAWAJĄCYCH 

ELEKTRYK 

ŚLUSARZ 

ELEKTROMECHANIK 

POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH  

FRYZJER 
j. polski, matematyka,  

j. obcy, biologia 

BLACHARZ 

SAMOCHODOWY 

j. polski, matematyka,  

j. obcy, fizyka 

 

 

2. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

na punkty: 

                   celujący -18 pkt, 

bardzo dobry -17 pkt,  



8 
 

dobry -14 pkt, 

dostateczny -8 pkt,  

dopuszczający -2 pkt. 

 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie 

art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, 

matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy 

czym za uzyskanie z: 

 

  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym - przyznaje się po 35 punktów, 

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,  

c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,  

d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,  

e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;  

 

wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym - przyznaje się 30 punktów,  

b) bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,  

c) dobrym - przyznaje się 20 punktów,  

d) dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,  

e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów. 

 

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 

ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo 

oświatowe, za:  
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1. 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; 

 2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 

turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 

2 pkt 8 art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:  

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; 

 3. 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;  

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a 

ust. 4 ustawy o systemie oświaty: 

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,  
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b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,  

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,  

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;  

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, 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.  

6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, 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. 

 

§ 7 

 

1. Przy przyjmowaniu do liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia, w przypadku 

równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:  

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby  

b) osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,  
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c) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny 

program lub tok nauki,  

d) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym publicznej poradni specjalistycznej,  

e) kandydaci z wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych,  

f) kandydaci z wyższą oceną z zachowania,  

g) kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty,  

 

 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji.  

2. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły złożone w formie pisemnej                              

w sekretariacie szkoły w dniu ogłoszenia wyników.  

3. Dyrektor udziela ustnych wyjaśnień.  

4. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 

 

§ 9 

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.  

 


