
Załącznik nr  6
do Zarządzenia Dyrektora Nr 34/18/19

z dnia 27.02.2019r.

Kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku
dla kandydatów będących absolwentami

ośmioletniej szkoły podstawowej

1. Do klasy pierwszej Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku oraz Branżowej
Szkoły  I  Stopnia  nr  1  im.  Stanisława  Staszica   na  podbudowie  ośmioletniej  szkoły
podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
3) w przypadku oddziału mistrzostwa sportowego posiadają bardzo dobry stan zdrowia,

potwierdzony  orzeczeniem  lekarskim  o  zdolności  do  uprawiania  danego  sportu
wydanym  przez  lekarza  specjalistę  w  dziedzinie  medycyny  sportowej  
lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania  
o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21.
roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia; pisemną zgodę
rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;  uzyskali  pozytywne wyniki  prób
sprawności  fizycznej,  na  warunkach  ustalonych  przez  polski  związek  sportowy
właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym
oddziale.

2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020, w tym
terminy składania dokumentów, określa postanowieniem Śląski Kurator Oświaty.

3.  W postępowaniu  rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 o  przyjęciu  kandydatów do
klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej  oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych: matematyka, język angielski, informatyka.

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia:
a. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
b. szczególne  osiągnięcia  ucznia  wymienione  na  świadectwie  ukończenia

szkoły podstawowej.
3) liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ósmoklasisty zawarte w

zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
4) w przypadku oddziału mistrzostwa sportowego pozytywne wyniki  prób sprawności

fizycznej,  na  warunkach  ustalonych  przez  polski  związek  sportowy  właściwy  dla
danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

4. Szczegółową punktację za oceny i osiągnięcia na świadectwie oraz za wyniki egzaminu
ósmoklasisty określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.



w  sprawie  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).

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
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. Do oddziału mistrzostwa sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: 
1) posiadają  bardzo  dobry  stan  zdrowia,  potwierdzony  orzeczeniem  lekarskim  

o  zdolności  do  uprawiania  danego  sportu  wydanym  przez  lekarza  specjalistę  
w  dziedzinie  medycyny  sportowej  lub  innego  uprawnionego  lekarza,  zgodnie  
z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności  do uprawiania danego sportu
przez  dzieci  i  młodzież  do  ukończenia  21.  roku  życia  oraz  przez  zawodników
pomiędzy 21. a 23. rokiem życia; 

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału; 
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez

polski  związek  sportowy  właściwy  dla  danego  sportu,  w  którym  jest  prowadzone
szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

11.  W  przypadku  większej  liczby  kandydatów  do  oddziału  mistrzostwa  sportowego
spełniających warunki, o których mowa w ust. 3, pkt.5 niż liczba wolnych miejsc w oddziale
na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego  są  brane  pod  uwagę  wyniki   prób
sprawności   fizycznej, o których mowa w ust. 10 pkt 3.

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


12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego  do  oddziału  mistrzostwa  sportowego,  na  drugim  etapie  postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 
2) wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej  oceny  z  języka

polskiego i matematyki oraz z języka angielskiego i informatyki; 
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 
4) szczególne  osiągnięcia  wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły

podstawowej.  

13.  W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  drugim  etapie  postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w art. 6.

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


