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DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe– Rozdział 6 art.130-164 pn.
„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ( Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze
zm.)

§ 11baa ust. 1 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
����D-19 (Dz. U. poz. 493 z pó䁞n. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem ����D-19.
(Dz. U. poz. 493 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

II.
1. Kandydat do Zespołu Szkół Samochodowych w �zęstochowie może składać podanie o
przyjęcie do klas Technikum nr 10 i Branżowej Szkoły � stopnia nr 8:

a) Technikum nr 10
➢ Technik pojazdów samochodowych z innowacją pedagogiczną: pojazdy elektryczne i

hybrydowe

⌑ przedmioty przeliczane na punkty:

√ j. polski,

√ matematyka,

√ najwyższa ocena z języka obcego,

√ najwyższa ocena z przedmiotów: chemia, fizyka, informatyka

⌑ nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki

⌑ miejsc: 30



➢ Technik pojazdów samochodowych z innowacją pedagogiczną: elementy edukacji
policyjnej

⌑ przedmioty przeliczane na punkty:

√ j. polski,

√ matematyka,

√ najwyższa ocena z języka obcego,

√ najwyższa ocena z przedmiotów: chemia, WF, W�S

⌑ nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki

⌑ miejsc: 30

➢ Technik mechanik, na podbudowie kwalifikacji: obrabiarki sterowane numerycznie

⌑ przedmioty przeliczane na punkty:

√ j. polski,

√ matematyka,

√ najwyższa ocena z języka obcego,

√ najwyższa ocena z przedmiotów: chemia, fizyka, informatyka

⌑ nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki

⌑ miejsc: 15

➢ Technik elektroenergetyk transportu szynowego

⌑ przedmioty przeliczane na punkty:

√ j. polski,

√ matematyka,

√ najwyższa ocena z języka obcego,

√ najwyższa ocena z przedmiotów: chemia, fizyka, informatyka

⌑ nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki

⌑ miejsc: 15

b) Branżowa Szkoła � stopnia nr 8

➢ Mechanik pojazdów samochodowych

√ j. polski,

√ matematyka,

√ najwyższa ocena z języka obcego,

√ zajęcia techniczne



⌑ nauczane języki: j. angielski

⌑ miejsc: 52

➢ Elektromechanik pojazdów samochodowych

√ j. polski,

√ matematyka,

√ najwyższa ocena z języka obcego,

√ zajęcia techniczne

⌑ nauczane języki: j. angielski

⌑ miejsc: 52

➢ Blacharz samochodowy

√ j. polski,

√ matematyka,

√ najwyższa ocena z języka obcego,

√ zajęcia techniczne

⌑ nauczane języki: j. angielski

⌑ miejsc: 8

➢ Lakiernik samochodowy

√ j. polski,

√ matematyka,

√ najwyższa ocena z języka obcego,

√ zajęcia techniczne

⌑ nauczane języki: j. angielski

⌑ miejsc: 8

2. Zasady przyznawania punktów:
➢ Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

√ wynik przedstawiony w procentach z:

⌑ języka polskiego,

⌑ matematyki,

mnoży się przez 0,35;
√ wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego na poziomie

podstawowym



mnoży się przez 0,3;
➢ Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie

ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych za oceny wyrażone w stopniu:

√ celującym przyznaje się po 18 punktów;

√ bardzo dobrym przyznaje się po 17 punktów;

√ dobrym przyznaje się po 14 punktów;

√ dostatecznym przyznaje się po 8 punktów;

√ dopuszczającym przyznaje się po 2 punkty.

➢ Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

➢ Za udział w zawodach, konkursach:

√ 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;

√ 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.6 ustawy o systemie oświaty:

⌑ 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;

√ 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;

√ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad
wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust.6 ustawy o systemie oświaty:

⌑ 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;

√ 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:

⌑ 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 z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 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;

√ za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty;

√ 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 po 30 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 20 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów;

√ W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu
objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie
oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego
przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

√ W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w
sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z
jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu
ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym, że
przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego
lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których
mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

√ Łącznie z egzaminu ósmoklasisty kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
√ Łącznie z świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i innych spełnionych,

wymienionych wyżej warunków kandydat może uzyskań maksymalnie 100 punków.

3. W przypadku równorzędnych wyników punktowych:

➢ na � etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
wyniki egzaminu ósmoklasisty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły, świadectwo ukończenia szkoły z
wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

➢ w przypadku równorzędnych wyników na � etapie rekrutacyjnym, na �� 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

➢ w przypadku równorzędnych wyników na �� etapie lub jeżeli szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na ��� etapie postępowania rekrutacyjnego brane są łącznie kryteria,
o których mowa w art. 131 ust.2. Przepis art. Art. 131 ust.3: wielodzietność rodziny
kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie w rodzinie, objęcie kandydata pieczą
zastępczą.

4. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału Technikum nr 10 w kolejności zgodnej
z sumą punktów (nie mniejszą niż 60) do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

5. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału Branżowej Szkoły � stopnia nr 8 w
kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

III.
1. Kandydaci do Zespołu Szkół Samochodowych w terminie określonym przez Śląskiego
Kuratora �światy składają w sekretariacie szkoły swoje dokumenty.

2. Dokumentację stanowią:
√ podanie (wprowadzone przez �nternet, wydrukowane i złożone w szkole pierwszego

wyboru), podanie nie jest obowiązkowe do dostarczenia jeśli zostało wygenerowane
przez platformę �ulcan i podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,

√ 2 zdjęcia legitymacyjne (po zakwalifikowaniu do przyjęcia), podpisane z tyłu: imię,
nazwisko nr PESEL, adres zamieszkania

√ karta zdrowia ucznia (po zakwalifikowaniu do przyjęcia)

√ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał oraz poświadczona kserokopia
przez dyrektora szkoły)

√ zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał oraz
poświadczona kserokopia przez dyrektora szkoły)

√ zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.
U. z 2018r. poz. 1155, 1669 i 2245).

√ zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem kategorii B.

√ dla zawodów blacharz samochodowy i lakiernik samochodowy w Branżowej Szkole �
stopnia nr 8 wymagane jest zaświadczenie o zapewnieniu zajęć praktycznych przez
pracodawcę w prywatnym zakładzie pracy z uwagi na fakt, że szkoła nie zapewnia zajęć
praktycznych w tych zawodach. Uczeń w zawodzie blacharz samochodowy i lakiernik
samochodowy musi mieć od 01.09.2021 roku podpisaną umowę o pracę w celu
przygotowania do zawodu z prywatnym zakładem pracy

Niedostarczenie ww. zaświadczeń w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować
skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów.



√ dla wszystkich kierunków nauczanych w Zespole Szkół Samochodowych kandydat może
dostarczyć zaświadczenie o zapewnieniu zajęć praktycznych przez pracodawcę w
prywatnym zakładzie pracy, wzór takiego zaświadczenia będzie można uzyskać od
komisji rekrutacyjnej w czasie trwania rekrutacji. Kandydaci którzy dostarczą takie
zaświadczenie w określonym terminie, będą mogli odbywać zajęcia praktyczne w
prywatnym zakładzie pracy. Po przekroczeniu wskazanego terminu przez komisję
uczniowie, którzy nie dostarczyli takiego zaświadczenia (wyłączając zawody: blacharz
samochodowy i lakiernik samochodowy) zostaną skierowani na zajęcia praktyczne do
�entrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na ul. Przechodniej 11 w
�zęstochowie.

√ uczniowie przyjęci do Branżowej Szkoły � stopnia nr 8, którzy w okresie rekrutacji
złożyli zaświadczenie o zapewnieniu zajęć praktycznych przez prywatny zakład pracy, są
zobowiązani do dostarczenia do szkoły w terminie do 15.09.2021 roku kopii podpisanej
umowy o pracę w celu przygotowania do zawodu z prywatnym pracodawcą

√ uczniowie Technikum nr 10, którzy w okresie rekrutacji złożyli zaświadczenie o
zapewnieniu zajęć praktycznych przez prywatny zakład pracy, odbierają od wychowawcy
dwie kopie umowy o zajęcia praktyczne podpisane przez dyrektora szkoły. Przekazują
kopie umowy swojemu pracodawcy i po podpisaniu obu kopii jedną kopię pozostawia
pracodawca w swojej dokumentacji a drugą kopię uczeń jest zobowiązany dostarczyć do
szkoły w terminie do 15.09.2021 roku

√ zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów
niepełnosprawnych.

Dokładne terminy dostarczenia poszczególnych dokumentów i etapów rekrutacji dostępne są
w dokumencie „�gólne warunki rekrutacji do wszystkich klas”. Z dokumentem tym można
się zapoznać na stronie internetowej pod adresem http://www.zssb.ids.czest.pl w dziale
„Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022”.

3. Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, kandydat potwierdza
wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty.

4. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów przez ucznia jest jednoznaczne z rezygnacją
z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

IV.
Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje
system dostarczony przez firmę �ulcan, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako
ostateczne.

V.
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami, zastosowanie mają stosowne przepisy
prawa wymienione w postawie prawnej regulaminu.

VI.
�ałością prac związanych z przyjęciami uczniów do Zespołu Szkół Samochodowych w
�zęstochowie kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna. Dyrektor szkoły

http://www.zssb.ids.czest.pl


powołuje członków Komisji, której szczegółowe zadania zostały określone w § 9,10
rozporządzenia MEN z 21 sierpnia 2019r.

VII.
√ Procedura odwoławcza:

⌑ W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić
do komisji rekrutacyjnej wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia
dziecka.

⌑ Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
przez rodziców/prawnych opiekunów.

⌑ W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą
wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

⌑ Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.

⌑ Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

VIII.
Ze względu na okres pandemii wirusa ����D-19 niniejszy regulamin może ulec zmianie.
Aktualny Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021-2022 można pobrać ze strony
internetowej szkoły pod adresem:
http://zssb.ids.czest.pl/dwn/regulmin_rekrutacji_2021_2022.pdf

http://zssb.ids.czest.pl/dwn/regulmin_rekrutacji_2021_2022.pdf
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