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KRYTERIA REKRUTACJI  

DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. B. PRUSA  

W CZĘSTOCHOWIE 

 
 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty  

Nr  OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupeł-

niającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr 

pierwszy publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla doro-
słych, na rok szkolny 2017/2018 

              I. Terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły 

dla młodzieży: 

Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży składa się:  
od 19 maja do 19 czerwca 2017 r.  

I             II . Dokumentacja składana w szkole ponadgimnazjalnej : 

1. podanie  
2. 3 zdjęcia  
3. karta zdrowia 

4. orzeczenie lekarskie 
5. świadectwo ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego 

6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  w zawodzie  
7. dokumenty wymienione w §9 ust. 2 ww. rozporządzenia – dotyczy kandydatów do klas sportowych 

lub mistrzostwa sportowego 

III. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i  szczególne  

osiągnięcia ucznia do wszystkich typów szkół. 
 

 

ZAGADNIENIE PUNKTACJA SZCZEGÓŁOWA 
PUNKTACJA 

MAKSYMALNA 

Język  polski 
dopuszczający – 2 punktów  

 

18 punktów 

 

 

 

dostateczny -     8 punktów 

dobry -              14 punktów 
 

bardzo dobry -  17 punktów  
 

celujący -          18 punktów 

    Matematyka  
 

dopuszczający – 2 punktów  

 

18 punktów 

dostateczny -      8 punktów 

dobry -              14 punktów 

bardzo dobry -  17 punktów  

celujący -          18 punktów 
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Pierwsze wybrane zajęcia  

edukacyjne. 

      Język obcy 

dopuszczający – 2 punktów  

 

18 punktów 

 

dostateczny -      8 punktów 

dobry -              14 punktów 

bardzo dobry -  17 punktów  

celujący -          18 punktów 

Drugie wybrane zajęcia  
edukacyjne. 

 
       Wg tabeli nr 1 

dopuszczający – 2 punktów  

 

18 punktów 

dostateczny -      8 punktów 

dobry -              14 punktów 

bardzo dobry -  17 punktów  

celujący -          18 punktów 

 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.  7 punktów 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwoje-

wódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych poro-
zumień: 
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 międzynarodo-

wym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadza-
nymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a 

ust. 4 ustawy: 
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 nieobję-
tych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobję-

tych ramowym planem nauczania szkoły artys tycznej – 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 interdyscypli-
narnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscypli-
narnego – 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;  

 

                   

18 punktów 

 

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: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przy-
znaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów arty-
stycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przy-

znaje się 7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów arty-
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stycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przy-
znaje 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 nieobję-
tych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobję-

tych 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. 

 

 

 

  Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.  
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  

 

3 punkty 

Egzamin gimnazjalny 

 

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 procent 
- matematyka - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 

- przedmioty przyrodnicze - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 
- język obcy nowożytny - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 

 
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimna-
zjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 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, przy czym za uzyskanie z:  
1) języka polskiego i matematyki 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; 
2) 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 edukacyj-
nych dzieli się przez 2; 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:  

 

max 20 punktów 

max 20 punktów 

max 20 punktów 

max 20 punktów 

max 20 punktów  
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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 edukacyj-
nych dzieli się przez 4; 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,  
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,  
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.  

  

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji.  200 punktów 

      *Uwaga  W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego  

       na poziomie podstawowym.  

 

 

I                IV. Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w                           

po                  powiatach objętych rekrutacją elektroniczną. 

Termin Działanie 

Od 19 maja  

do 19 czerwca 2017 r. 
do godz.12.00 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzy-
letniej branżowej szkoły I stopnia.    

Od 23 czerwca do  

27 czerwca 2017r.  
(do godz. 15

00
) 

 
Uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, 

trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gim-
nazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 

7 lipca 2017 r. 

(do godz. 10
00

) 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.. 
 

Do 13  lipca 2017 (do 
godz. 10

00
) 

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej 
szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gim-

nazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egza-
minu gimnazjalnego, podpisania oświadczenia woli podjęcia nauki 

oraz dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzecze-
nie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
UWAGA!!! Po potwierdzeniu woli podjęcia nauki kandydat otrzyma skierowa-

nie na badania wydane przez szkołę.( Badania dla kandydatów przyjętych do szkoły 
wykonywane będą na podstawie skierowania wydanego przez szkołę w miesiącu wrze-

śniu. Dokładny termin badań będzie podany po rozpoczęciu roku szkolnego). 

14 lipca 2017 r. 
(do godz. 9

00
) 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły.  
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V. Kryteria rekrutacji w Zespole Szkół im Bolesława Prusa w Częstochowie 
ul B. Prusa 20 

Tab. Nr 1 

TECHNIKUM NR 11 

Profil/zawód Przedmioty punktowane Przedmioty nauczane na 

 poziomie rozszerzonym  

Technik fotografii i 

multimediów  

 (fototechnik) 

z innowacją  

 * e – sport i grafika w 
wirtualnej rzeczywistości 

Język polski, 

Matematyka 

Język obcy – wyższa ocena, 
Informatyka 

 

Język angielski 

oraz do wyboru jeden 

 z przedmiotów 

Informatyka/ Geografia 

Fizyka/Chemia 

Technik geodeta Język polski, 

Matematyka 

Język obcy – wyższa ocena, 

Informatyka 

 

Matematyka 

oraz do wyboru jeden 

 z przedmiotów 

Informatyka/ Geografia 

Fizyka/Chemia 

Technik mechatronik Język polski, 

Matematyka 

Język obcy – wyższa ocena, 

Informatyka 

 

Matematyka 

oraz do wyboru jeden 

 z przedmiotów 

Informatyka/ Geografia 

Fizyka/Chemia 

Technik elektronik  

z innowacją  
 * Elektroniczne systemy 
pojazdów samochodo-

wych 

Język polski, 

Matematyka 

Język obcy – wyższa ocena, 
Informatyka 

 

Matematyka 

oraz do wyboru jeden 

 z przedmiotów 

Informatyka/ Geografia 

Fizyka/Chemia 

Technik chłodnictwa i 

klimatyzacji 

Język polski, 

Matematyka 

Język obcy – wyższa ocena, 
Informatyka 

 

Matematyka 

oraz do wyboru jeden 

 z przedmiotów 

Informatyka/ Geografia 

Fizyka/Chemia 

Branżowa Szkoła  I stopnia 

Elektronik Język polski, 

Matematyka 

Język obcy – wyższa ocena, 

Zajęcia techniczne 

 

------------------------------ 

Mechanik - monter 

maszyn i urządzeń 

Język polski, 

Matematyka 

Język obcy – wyższa ocena, 

Zajęcia techniczne 

------------------------------ 

Fotograf Język polski, 

Matematyka 

Język obcy – wyższa ocena, 

Zajęcia techniczne 

------------------------------ 

Drukarz Język polski, 

Matematyka 

Język obcy – wyższa ocena, 

Zajęcia techniczne  

------------------------------ 

 


