
 

Rekrutacja 2022/2023 

 

Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych                  
w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 

w roku szkolnym 2022/2023 

w Technikum Nr 12 im. Jana Pawła II  

i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 10 im. Jana Pawła II 

opracowane na podstawie  

 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.2021 r. poz. 1082)  

Rozporządzenia 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)  

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 COVID-19. (Dz. U. poz. 493 ze zm.). 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku WE-KZ.537.3.2022. 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I 
stopnia prowadzona będzie w formie elektronicznej – szczegóły na stronie www.slaskie.edu.com.pl. 
Każdy uczeń kończący szkołę podstawową może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w 
dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Uczniom spoza 
Częstochowy, którzy nie mają dostępu do Internetu dane wprowadza do systemu administrator 
urzędujący w szkole (pok. nr 12). 

I. Dokumentacja składana w szkole ponadpodstawowej i/lub branżowej szkole I stopnia: 

        Kandydat składa w danym etapie wymienione poniżej dokumenty w białej teczce opisanej 
według wzoru - załącznik nr 1 (wypełniony i wydrukowany załącznik nr 1 należy nakleić na pierwszą 
stronę teczki). Puste teczki ulegną zniszczeniu po zakończonej rekrutacji. Kandydaci składają 
dokumenty wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. 

 



 

II. Termin składania dokumentów:    

Etap I od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 

1. Wniosek podpisany przez co najmniej jednego Rodzica lub prawnego Opiekuna – wydrukowany    
z systemu elektronicznej rekrutacji lub wypełniony w wersji elektronicznej, podpisany profilem 
zaufanym. W przypadku wniosku elektronicznego nie ma obowiązku dostarczenia go do szkoły         
w wersji papierowej. 
2. Opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub inna dotycząca problemów zdrowotnych; 
3. Oświadczenie o wielodzietności w rodzinie podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego- 
załącznik nr 2; 
4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – załącznik nr 3. 
 

Etap II od 24 czerwca do 13 lipca do godz.15.00 

1. Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, poświadczone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. 

 
Etap III od 21 lipca do 28 lipca do godz. 15.00 

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach 
egzaminu ósmoklasisty; 
2.  Oświadczenie woli podjęcia nauki – załącznik nr 4; 
3. Trzy zdjęcia -  podpisane na odwrocie; 
4. Karta zdrowia;  
5. Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu 
nauki zawodu z dniem 1 września 2022 r. zgodnie: z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  (Dz. U. 2019 poz.391), 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 2019 r. poz. 1636).                
– dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia; 
 6. Zaświadczenie lekarskie (wydane na podstawie skierowania wydanego przez szkołę) o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 
ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych 
szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U z 
2019r., poz. 1561). W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub 
orzeczenia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na 
przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej,    
w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych określonym przez 
kuratora, tj. do dnia 25 lipca 2022 r. do godziny 15.00  – załącznik 5. 



 

Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować 
skreśleniem kandydata z listy przyjętych. 
 
7. 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. 
 

III. Przedmioty uwzględnianie w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

Technikum nr 12 im. Jana Pawła II 

Zawód Przedmioty uwzględniane      

w procesie rekrutacyjnym 

Przedmioty realizowane       

w rozszerzeniu 

Technik budownictwa 
 

język polski, matematyka, 
technika, informatyka 

historia sztuki 

Technik budownictwa  
Działania innowacyjne: Poznanie 
specyfiki budownictwa wojskowego,  
elementów renowacji i rekonstrukcji 
militarnej  

język polski, matematyka, 
plastyka, informatyka 

historia sztuki 

Technik architektury krajobrazu język polski, matematyka, 
biologia, technika 

biologia 

Technik inżynierii sanitarnej język polski, matematyka, 
technika, informatyka 

język angielski 

Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

język polski, matematyka, 
geografia, technika 

język angielski 

Technik informatyk język polski, matematyka, 
technika, informatyka 

język angielski 

Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 10 im. Jana Pawła II 

Zawód Przedmioty uwzględniane  

w procesie rekrutacyjny 

Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 

język polski, matematyka, technika, informatyka 

Monter sieci i instalacji sanitarnych język polski, matematyka, technika, informatyka 

 

Nauczane języki obce: 



 

W technikum: język angielski – kontynuacja, język niemiecki – od podstaw 

W szkole branżowej I stopnia: język angielski  

 

Szkoła zapewnia praktykę zawodową i zajęcia praktyczne w każdym zawodzie. 

IV. Wyniki egzaminu zewnętrznego przestawione w procentach przelicza się następująco: 

1. język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent; 

2. matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent; 

3. język obcy nowożytny - 0,3 punktu za każdy uzyskany procent. 

V.   Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych przelicza się następująco: 

1. Ocena celująca – 18 punktów; 

2. Ocena bardzo dobra – 17 punktów.; 

3. Ocena dobra – 14 punktów; 

4. Ocena dostateczna – 8 punktów; 

5. Ocena dopuszczająca – 2 punkty. 

VI. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 7 pkt. 

VII. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

1. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów; 

2. Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów; 

3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 punktów. 

 

VIII.  Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 
ogólnopolskim albo turniejem  o zasięgu ogólnopolskim: 

 

1. Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 10 punktów; 



 

2. Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 4 punktów; 

3. Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punktów. 

IX. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 

1.  Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów; 

2.  Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 7 punktów; 

3.  Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 5 punktów; 

4.  Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów; 

5.  Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

6.  Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty. 

 

X. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

 

1. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 10 punktów; 

2. Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 7 punktów; 

3. Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 5 punktów; 

4. Tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 7 punktów; 

5. Tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 3 punkty; 

6. Tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 2 punkty. 

XI. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. VII -X, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające 
na terenie szkoły, na szczeblu: 

1.  Międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty; 



 

2.  Krajowym – przyznaje się 3 punkty; 

3.  Wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty; 

4.  Powiatowym- przyznaje się 1 punkt. 

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

XIII. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,       
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

XIV. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i  języka obcego nowożytnego, 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskane 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 punkty. 

 

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 punkty. 

XV. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość 
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

XVI. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na 
trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z 
rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa 



 

kandydata, samotne wychowanie kandydata  w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Wymienione kryteria mają jednakową wartość. 

XVII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego 
brana będzie pod uwagę średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych uzyskanych przez kandydata 
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.  

XVIII. Do wszystkich oddziałów Technikum nr 12 im. Jana Pawła II  przyjmowani są kandydaci, 
którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskali co najmniej 60 punktów. Uczniowie są 
przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z liczbą punktów. 

XIX. Szczegółowe terminy rekrutacji: 

Lp. Czynności  Terminy 
postępowania 
rekrutacyjnego 

Terminy postępowania 
uzupełniającego 

1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 
dokumentami  (podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/ prawnego opiekuna) 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym. 

Od 16 maja 2022 r.- 
do 20 czerwca 2022 
r. do godz. 15.00 

Od 1 sierpnia 2022r.  
do 3 sierpnia 2022 r. 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej i o zaświadczenie o 
wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 
złożenie nowego , w tym zmiana przez 
kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na 
zamianę szkół do których kandyduje. 

 
Od 24 czerwca 2022 
r.- 
do 13 lipca 2022 r. 
do godz.15.00 

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

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 
warunków poświadczanych w oświadczeniach, 
w tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności związanych z 
ustaleniem tych okoliczności. 

 
 
 
  Do 13 lipca 2022 r. 

 
 
 
Do 3 sierpnia 2022 r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych. 

 
  20 lipca 2022 r. 

 
12 sierpnia 2022 r. 

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badania lekarskie. 

Od 16 maja 2022 r.  
do 25 lipca 2022 r. 

Od 1 sierpnia 2022 r. 
do 17 sierpnia 2022 r. 

6. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu 
zewnętrznego, a w przypadku szkoły 

 
Od 21 lipca 2022 r.- 
do 28 lipca 2022 r. 
do godz. 15.00 

 
Od 16 sierpnia 2022 r. 
do 18 sierpnia 2022 r. 
do godz.15.00 



 

prowadzącej kształcenie zawodowe, także 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu** 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

29 lipca 2022 r.  
do godz. 14.00 

 19 sierpnia 2022r. 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni 
informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub 
elektronicznej w terminie do 25 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12 sierpnia 2022 r. w postępowaniu 
uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 
września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z 
kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty. 

XX. W roku szkolnym 2022/2023 limit miejsc w klasach pierwszych dla absolwentów szkoły 
podstawowej określa się następująco: 

A. w Technikum Nr 12: 

a) w zawodzie technik architektury krajobrazu – 30 (1 oddział); 

b) w zawodzie technik budownictwa – 30 (1 oddział); 

c) w zawodzie technik inżynierii sanitarnej –15 (1/2 oddziału); 

d) w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej –15 (1/2 oddziału); 

e) w zawodzie technik informatyk – 30 (1 oddział). 

 

B. w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 10: 

 

a) w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie –30 (1 oddział) 

b) w zawodzie monter sieci, instalacji sanitarnych –30 (1 oddział) 

 

Regulamin Rekrutacji w Zespole Szkół Technicznych na rok 2022/2023 opracowała Komisja 
Rekrutacyjna na czele z przewodniczącą Agnieszką Tomaszewską. 


