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REGULAMIN REKRUTACJI  NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO KLAS PIERWSZYCH 

TECHNIKUM NR 2 ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. F. ŻWIRKI I S. WIGURY  

W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

Podstawa prawna: 

 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe – ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

2. 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) 
3. Rozporządzenie MEN 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 COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 

4. Zarządzenie nr 7/2022 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r.  
 

                                                                   § 1 

Informacje ogólne 

1.  W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury  w Białej Podlaskiej rekrutację 

przeprowadza się do szkół ponadpodstawowych: 
 

➢ Technikum w zawodach 

 

Zawód  
Przedmioty 

rozszerzone Języki nauczane 
Przedmioty 

punktowane 

• technik elektryk, 

• technik pojazdów samochodowych, 

• technik budownictwa, 

• technik budowy dróg, 

matematyka, 

fizyka 

 

język angielski, 
język rosyjski, 

język niemiecki 

 

 

język polski, 
matematyka, 

informatyka, 

język obcy 

pierwszy • technik mechatronik, 

• technik informatyk, 

• technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej, 

• technik robót wykończeniowych w 
budownictwie, 

• technik spawalnictwa, 

• technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 

• technik robotyk, 

 
matematyka, 

język angielski 

 

➢ Branżowa I stopnia w zawodach 

 

Zawód  
Języki 

nauczane 

Przedmioty 

punktowane 

• mechanik pojazdów samochodowych 
język 
angielski, 

 

język polski, 
matematyka, 

technika, język 

obcy pierwszy 

 

• klasa wielozawodowa: stolarz, lakiernik samochodowy, 

elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
elektryk, kierowca mechanik, mechanik motocyklowy, murarz-

tynkarz, operator obrabiarek skrawających, krawiec, kucharz,  

cukiernik,  fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter 
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ogrodnik, 

sprzedawca, ślusarz i inne w porozumieniu z pracodawcą. 

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/rozporzadzenie-men-21_08_19.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/rozporzadzenie-men-21_08_19.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/rozporzadzenie-men-21_08_19.pdf
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2. Do oddziału integracyjnego przyjmowani są: absolwenci posiadający orzeczenie oraz pełnosprawni 

absolwenci na warunkach ogólnych. 

§ 2 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkół decyduje scentralizowany elektroniczny system naboru. 

2. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych decyduje liczba  

uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych.  

3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują ustalone przez dyrektora, następujące kryteria, 

uwzględniające:  

• wyniku egzaminu ósmoklasisty, 

• technikum - wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego, matematyki, języka obcego /pierwszego/, informatyki,  

• branżowa I stopnia - wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny                  

z języka polskiego, matematyki, techniki,  

• osiągnięcia ucznia:  

a) ukończona szkoła podstawowa z wyróżnieniem,  

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej:  

-  uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –                         

w zawodach wiedzy,    artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 

na terenie szkół;  

-  osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub 

środowiska szkolnego;  

§ 3 

 

Zasady przeliczania na punkty: 

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony                         

w procentach z:  
1) języka polskiego,  

2) matematyki,  

- mnoży się przez 0,35 
3)  języka obcego nowożytnego  

- mnoży się przez 0,3 

 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:  

 

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;  
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;  

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;  

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

  

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

 
4. W przypadku przeliczania na punkty pozostałych kryteriów, za:  

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  
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; 
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2) 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. 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 nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 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 interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 7 punktów,  

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

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;  

 
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 – przyznaje się 10 punktów,  

b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

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

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 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 nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 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.  

 
5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, 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.  

 
6. 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.  

 
7. 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 
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polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:  

1) 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; 
 

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

a. celującym – przyznaje się 30 punktów,  
b. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,  

c. dobrym – przyznaje się 20 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,  
e. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.  

 

§ 4 

1. 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. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła ponadpodstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, 

które mają jednakową wartość:  

• wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;  

• niepełnosprawność kandydata;  

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowywanie kandydata przez 

pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej 

jedno dziecko z jego rodzicem;  

• objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość. 
3. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list kandydatów przyjętych                          

i nieprzyjętych do Technikum Nr 2 i Szkoły Branżowej I Stopnia. 

§ 5 

1. Wymagane dokumenty: 

• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

• Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

• Dwie fotografie ( takie jak do legitymacji szkolnej); 

• Kartę zdrowia i kartę szczepień (dostarczyć po rozpoczęciu roku szkolnego do gabinetu 

pielęgniarki w szkole); 

• Kandydaci do klas technikum oraz klasy szkoły branżowej - zaświadczenie lekarskie 
zawierające orzeczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu; 

• Kandydaci do klas wielozawodowych zaświadczenie o posiadaniu praktycznej nauki 

zawodu (umowę należy dostarczyć do kancelarii szkoły do dwóch tygodni od rozpoczęcia 

nauki w szkole);  
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• Kandydaci z niepełnosprawnością ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej 

integracyjnej powinni posiadać aktualne orzeczenie, wydane przez poradnię psychologiczno 

– pedagogiczną. 

2. Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może złożyć za pomocą jednej z niżej 

wymienionych form: 

• Osobiście w szkole pierwszego wyboru, w sekretariacie ds. uczniowskich pokój nr 100, 

poniedziałek -  piątek w godzinach 8.00 – 15.00; 

• W formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem 

zaufanym. 

3. Terminarz postępowania rekrutacyjnego stanowi załącznik nr 1 

§ 6 

 

Dyrektor szkoły przyjmuje do szkoły osoby niebędące obywatelami polskimi w rekrutacji 

uzupełniającej, o ile pozostają wolne miejsca w oddziałach. 

  

§ 7 

Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół  

ponadpodstawowych są przyjmowani do szkół przez dyrektora na podstawie ustaleń komisji 

rekrutacyjnej. 

§ 8 

Elementy procedury odwoławczej: 

• W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                             

i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej    z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

• W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja 

rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia,  

     w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która 
uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym. 

• W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata 

mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

• W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. 

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

• Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane 
kontaktowe osoby składającej. 

§ 9 

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa 

oświatowego. 

  Regulamin w sprawie warunków przyjmowania do szkół wchodzi w życie z dniem   22 lutego 2022 r.  


