
ZASADY REKRUTACJI 

 
UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

ZESPOŁU SZKÓŁ  
im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 

  

§ 1 

1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków przyjmowania uczniów 
do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych i niniejszym statutem. 

2. Rekrutacja do szkół młodzieżowych odbywa się w oparciu o system naboru elektronicznego. 
3. Rekrutacja do szkół zaocznych odbywa się na podstawie Rozmowy Kwalifikacyjnej. 
4. O przyjęciu do klasy pierwszej decydować będzie suma punktów uzyskanych przez kandydata z: 

a) egzaminu gimnazjalnego – max. 100 punktów  
b) przeliczenia stopni z czterech przedmiotów – max. 72 punktów 
 

We  wszystkich klasach do punktacji brane są pod uwagę  język polski i matematyka oraz dwa przedmioty z 
wymienionych niżej przedmiotów: 
 
 
dla Technikum Nr 4      w  zawodach: 
 
technik teleinformatyk –  informatyka, zajęcia techniczne, 
 
technik elektryk -  informatyka, zajęcia techniczne, 
 
technik mechatronik -  informatyka, zajęcia techniczne, 
 
technik hotelarstwa - geografia, plastyka, 
 
technik usług fryzjerskich - zajęcia techniczne, plastyka, 
 
technik elektronik - informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa. 
 
 
dla Branżowej Szkoły I stopnia  Nr 4    w  zawodach: 
 
fryzjer – informatyka,  zajęcia techniczne, 
 
elektryk – informatyka, zajęcia techniczne, 
 
elektromechanik pojazdów samochodowych – informatyka, zajęcia techniczne. 
 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół 
im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, 
w tym: 

-  za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum maksymalnie 100 
   punktów możliwych do uzyskania 

-  100 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych przedmiotów oraz inne  
    osiągnięcia wymienione w punkcie 1, 2, 3. 

     Za oceny z  j. polskiego i matematyki  oraz dwóch wybranych  obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 
świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 72 punktów możliwych do  uzyskania: 

Przeliczanie stopni na punkty będzie się odbywać wg następujących zasad: 



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

 

1. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 
2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 
3. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać za: 

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

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 7 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 
 
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim  
    albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  
  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  
  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 
 
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez  
    kuratora oświaty: 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się 5 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub  
    wojewódzkim: 

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

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym  
  planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym  
  planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 



- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły  
  artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania  
  szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania  
   szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt d), artystycznych lub  
    sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

- krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

  

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

  

5. Ustala się następującą listę kryteriów w przypadku równorzędnych wyników: 

- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach  
   zastępczych, 
 
- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok        
  nauki, 
 
- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na   
  stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni   
  specjalistycznej, 
 
- kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania, 
 
- kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w  
  gimnazjum, 
 
- kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów  
  obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen), 
 
- kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego, 
 
- kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego, 
 
- kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z zajęć technicznych. 

6. Szczególne osiągnięcia ucznia mogą być uznawane przez szkolne komisje rekrutacyjne szkół ponadgimnazjalnych 
jedynie wtedy, gdy zostaną wpisane uczniom na świadectwach ukończenia gimnazjum 

- uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub honorowanego wysokim tytułem  -  3 pkt 
 
- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego  -  3 pkt 



7. Szczegółowe kryteria przyjęć określa odrębny Regulamin Rekrutacji opracowywany na każdy rok szkolny w oparciu 
o obowiązujące przepisy oraz wytyczne Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

8. Regulamin Rekrutacji zamieszczany jest  w Systemie Naboru Elektronicznego, oraz na Szkolnej Stronie 
Internetowej. 

9. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby oddziałów cieszących się największym wyborem kosztem rezygnacji 
z utworzenia oddziału o małym zainteresowaniu kandydatów oraz tworzenie oddziałów o dwóch zawodach. 

  

§ 2 

1. Kandydatów do klasy pierwszej kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna. 
2. Komisję powołuje corocznie dyrektor zespołu szkół. 
3. Do zadań komisji w szczególności należy: 

a. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów 
przyjęć ustalonych przez szkołę, 

b. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych 
do odpowiednich typów szkół i oddziałów, 

c. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego, 
d. prowadzenie dokumentacji rekrutacji. 

4. Ustalenia komisji podejmowane są w formie decyzji. 
5. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły złożone w formie pisemnej, w sekretariacie szkoły, w 

dniu ogłoszenia wyników. 
6. Dyrektor szkoły udziela ustnych wyjaśnień. 
7. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 


