
Załącznik nr  3 
do Zarządzenia Dyrektora Nr 39/15/16 

z dnia 29.02.2016r. 
 

 

 

 

 

Kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku 

 

 

Kryteria rekrutacji do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej 

 

1. Do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej z wyjątkiem szkoły policealnej przyjmuje się 

kandydatów, którzy:  

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum; 

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - 

posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu; 

 

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do publicznej szkoły 

ponadgimnazjalnej  terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy 

składania dokumentów, określa postanowieniem kurator oświaty. 

 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do publicznej szkoły 

ponadgimnazjalnej o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria: 

1) oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych – matematyka, język angielski, informatyka; 

2) osiągnięcia ucznia: 

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum; 

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 1) 

4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego 

zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu; 

 

4. Szczegółową punktacją za uzyskane wyniki na świadectwie, osiągnięcia oraz egzaminu 

gimnazjalnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. 

w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w 

postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz 1942). 

 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego  przyjmuje  się  kandydatów 

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-01-2014&qplikid=1#P1A6


względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub też po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące 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.  

 

7. Kryteria, o których mowa w ust. 6, mają jednakową wartość. 

 

8.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub też po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na czwartym etapie postępowania rekrutacyjnego zarządza się losowanie.  

 

9.  W przypadku, gdy po czwartym etapie postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, zarządza się rekrutację uzupełniającą.  

 

10. Limit miejsc we wszystkich oddziałach określony jest decyzją Prezydenta Miasta 

Rybnika. 

 

 

Kryteria rekrutacji do publicznej szkoły policealnej 

 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy 

posiadają:  

1) wykształcenie średnie; 

2) zaświadczenie lekarskie. 

 

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

w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.  
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4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest 

brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.  

 

5. Limit miejsc we wszystkich oddziałach określony jest decyzją Prezydenta Miasta Rybnika. 

 


