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Rawicz, 21.04.2020r. 

           Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji 

   do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2020/2021 

             w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu 

I. PODSTAWA PRAWNA 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu na rok szkolny 

2020/2021 przeprowadzona jest na podstawie : 

1. Art. 154 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2019 r. poz 1148, z późn.zm) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21.08.2019r w sprawie przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U z 2019r. poz.1737. 

3. Zarządzenia nr 110.1.8.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                                         

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 

2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na 

semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych 

szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych 

 

II. ZASADY REKRUTACJI 

                                          W Zespole Szkół Zawodowych stosuje się elektroniczny system naboru do klas pierwszych. 

 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych: technikum oraz szkoły 

branżowej mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. 

2. Szkoła prowadzi nabór elektroniczny. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły 

zobowiązany jest zarejestrować się w systemie za pośrednictwem strony internetowej 

powiatu:www.powiatrawicki.edu.com.pl i złożyć podanie do szkoły pierwszego wyboru. 

3. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole,  

w formularzu internetowym wskazuje kolejno interesujące go oddziały. 

III. KIERUNKI KSZTAŁCENIA 
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W roku szkolnym 2020/2021  prowadzimy rekrutację do następujących typów szkół: 

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

a) Technikum kształcące w zawodach: 

• technik budownictwa 

• technik elektryk 

• technik ekonomista 

• technik handlowiec 

• technik logistyk 

• technik mechanik 

• technik teleinformatyk 

• technik żywienia i usług gastronomicznych 

b)   Branżowej Szkoły I Stopnia 

IV. KRYTERIA REKRUTACJI 

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie szkoły 

podstawowej. 

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują następujące kryteria: 

a) wyniki  egzaminu ósmoklasisty, 

b) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną, 

c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły: 

• uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym rzez inne podmioty 
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działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

• osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu. 

• Przedmioty wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną dla zawodów: 

Lp. Technikum w zawodzie Punktowane przedmioty 

1. Technik budownictwa 
Język polski, matematyka, fizyka,  

język obcy (wyższa ocena) 

2. Technik ekonomista 
Język polski, matematyka, informatyka, 

 język obcy(wyższa ocena) 

2. Technik elektryk 
Język polski, matematyka, fizyka,  

język obcy(wyższa ocena), 

3. Technik handlowiec 
Język polski, matematyka, informatyka, 

 język obcy(wyższa ocena) 

4. Technik logistyk 
Język polski, matematyka, geografia,  

język obcy (wyższa ocena) 

5. Technik mechanik 
Język polski, matematyka, fizyka, 

 język obcy(wyższa ocena) 

6. Technik teleinformatyk 
Język polski, matematyka, informatyka,  

język obcy(wyższa ocena) 

7. Technik żywienia i usług gastronomicznych 
Język polski, matematyka, chemia, 

 język obcy(wyższa ocena) 

•  

Szkoła Branżowa I Stopnia - język polski, matematyka, język obcy (wyższa ocena), informatyka 

Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły 

ponadgimnazjalnej przyjmowani są: 

a) laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

b) laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów 

potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia. 
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W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowanie rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów  

z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia  

ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno - pedagogicznej,  

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Wymienione kryteria mają jednakową wartość. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej 

kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do kształcenia w określonym zawodzie. 

 

V. WYMAGANE DOKUMENTY 
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1. Podanie z kwestionariuszem osobowym kandydata - wydruk z 

systemu elektronicznego 

2. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie - imię, nazwisko i data urodzenia) 

3. Świadectwo ukończenia szkoły 

4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego 

5. Zaświadczenie lekarskie 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia składają ponadto 

umowę o pracę w celu nauki zawodu realizowaną w formie zajęć praktycznych ( młodociani 

pracownicy). 
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VI. TERMINARZ REKRUTACJI 

1. Od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz.15.00 - kandydat do szkoły 

rejestruje się w systemie elektronicznym     i składa podanie do szkoły pierwszego 

wyboru 

2. od 15 czerwca 2020r. do 14 sierpnia 2020r.- wydanie przez szkoły prowadzące 

kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

3. od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do godz.15.00 – uzupełnienie wniosku 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej 

4. od 31 lipca 2020r. do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku  

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana 

szkół do których kandyduje 

5. do 4 sierpnia 2020 r. - weryfikacja przez szkolną komisję rekrutacyjną wniosków 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej z ustaleniem tych 

okoliczności. 

6. 12 sierpnia 2020r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

7. od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły  

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały 

one złożone w uzupełnieniu wniosku   o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,  

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami         i orzeczenia 

psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem1 

8. 19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

Niezłożenie oryginału świadectwa jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z 
podjęcia nauki w danej szkole. 

 

1dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego 
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przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowymi 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do szkoły 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez 

rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 1. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 

punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, która kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni  może wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od daty 

otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, 

w terminie 3 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 

szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

5. Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej 

szkoły www.zszrawicz.pl 

 

http://www.zszrawicz.pl/

