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Warunki i kryteria rekrutacji do 

5-letniego Technikum Przemysłu Spożywczego Nr 22,  

Branżowej Szkoły I stopnia  Nr 23 

na podbudowie szkoły podstawowej,  

na rok szkolny 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:  

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

do czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, pięcioletniego technikum 

i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami szkół 

podstawowych (Dz. U. z 2017 r. poz.610) 

2. ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: pięcioletniego 

technikum i branżowej szkoły I stopnia klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, 

o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa 

małopolskiego na rok szkolny 2019/2020. 

3. Statut Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie.  
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§1 

Postanowienia wstępne 

 

 

1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Technikum Przemysłu 

Spożywczego nr 22, Branżowej Szkoły I stopnia Nr 23,  

2. Regulaminowi rekrutacji podlegają kandydaci do Zespołu Szkół Przemysłu 

Spożywczego. 

3. Ilekroć mowa o technikum rozumie się przez to Technikum Przemysłu Spożywczego 

dla nr 22, ilekroć mowa  szkole zawodowej rozumie się Branżową Szkołę I stopnia  

Nr 23. 

 

 

§2 

 

Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. 

 

 

1. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego jest szkołą uczestniczącą w elektronicznym 

systemie rekrutacji. W systemie tym umieszczona jest także oferta edukacyjna szkoły. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjną i określa jej zadania. 

3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy: 

1) sprawdzanie  braków w dokumentach składanych przez kandydatów, 

2) odbieranie przygotowanych dokumentów, 

3) porządkowanie dokumentów alfabetycznie według zawodów, 

4) sporządzenie protokołu dokonanego postępowania rekrutacyjnego, 

5) podział na oddziały uczniów przyjętych do szkoły. 

7) wprowadzanie do systemu: 

a) oferty edukacyjnej szkoły,  

b) informacji o szkole, 

c) bieżących ogłoszeń dla kandydatów,  

d) informacji dotyczących kandydatów spoza systemu, dla których ZSPS  

jest szkołą pierwszego wyboru, 

8) przygotowanie do ogłoszenia wyników rekrutacji z systemu rekrutacji 

elektronicznej według wzorów, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata  

na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów. 
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§3 

 

Warunki rekrutacji do technikum i szkoły branżowej I stopnia 

 

 

1. O przyjęcie do technikum i szkoły branżowej I stopnia mogą ubiegać się absolwenci 

szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia. 

2. Kandydaci do technikum i szkoły branżowej I stopnia składają wniosek o przyjęcie  

do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie od 25 kwietnia             

do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 (od poniedziałku do piątku). Kandydaci 

składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej do szkoły pierwszego 

wyboru.  

Wymagany komplet dokumentów: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły, 

2) kwestionariusz kandydata, podanie 

3) 2 zdjęcia podpisane na odwrocie, 

3. Kandydaci w terminie od 21 do 25 czerwca 2019 r., w godz. 9.00-15.00 - uzupełniają 

dokumenty poprzez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 

zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty. 

4. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych w dniu 28 czerwca 2019 r. do godz.12:00. 

5. W terminie: od 28 czerwca do 3 lipca 2019r. w godz. 12.00 - 15.00 – wydanie 

skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym. 

6. Kandydaci zakwalifikowani potwierdzają do 9 lipca 2019r. do godz. 15.00 wolę 

podjęcia nauki dostarczając następujące dokumenty: 

1) oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, o ile nie zostały wcześniej 

złożone 

2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały 

wcześniej złożone, 

3) zaświadczenie lekarskie informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych  

do kształcenia w określonym zawodzie, 

4) karta informacyjna ze szkoły podstawowej, 

5) karta zdrowia ze szkoły podstawowej, 

6) zaświadczenie od pracodawcy w celu przygotowania zawodowego /dotyczy 

kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia/. 

7. W dniu 10 lipca 2019 r. godz. 12:00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę 

uczniów przyjętych do szkoły. 

8. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminach: 

1) Od 11 do 16 lipca 2019 r. do godziny 15.00 składanie wniosków o przyjęcie  

do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2) 31 lipca 2019 r. do godz. 12.00 - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych. 
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3) Od 31 lipca do 05 sierpnia 2019 r. w godz. 12.00 - 15.00 – wydanie skierowania 

na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym. 

4) Do 20 sierpnia 2019 r. do 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez 

dostarczenie 

a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

b) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

o ile nie zostały złożone w czasie uzupełnienia dokumentów, 

c) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych  

do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

5) 22 sierpnia 2019r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

 

 

§4 

 

Zasady punktacji. Przyznawanie punktów przy rekrutacji: 

 

1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny  

z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych przedmiotów tj.: 

zajęcia techniczne, plastyka, a także za wyniki z egzaminu ósmoklasisty -  

200 punktów, w tym: 

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony  

w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów, 

 

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z czterech przedmiotów oraz za inne osiągnięcia ucznia 

wymienione w świadectwie szkoły podstawowej – 100 punktów. 

 

2. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty;  

wynik przedstawiony w procentach z:  

a) języka polskiego, 

b) matematyki – mnoży się przez 0,35;  

c) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego  

mnoży się przez 0,3. 

3. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych  

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu 

przyznaje się odpowiednio: 

1. celujący – 18 punktów, 

2. bardzo dobry– 17 punktów, 

3. dobry  – 14 punktów, 

4. dostateczny – 8 punktów, 

5. dopuszczając – 2 punkty. 
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4. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020–2021/2022  

do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1  

pkt 2 lit. d–f ustawy – Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych Dziennik 

Ustaw – 6 – Poz. 610 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:  

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. 

 

5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat otrzymuje  

7 punktów. 

 

6. Kandydat za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu otrzymuje 3 punkty. 

 

7. Kandydat otrzymuje maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia: 

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;  

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym  

     lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

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,  
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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:  

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,  

o dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,  

c) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

7 punktów,  

d) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się  

3 punkty, 

e) 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.  
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8. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

przeprowadzonych zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) 

przyjmowani są niezależnie od kryteriów, o których mowa w punktach  od 1 do 6. 
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§ 5. 

Postanowienia końcowe. 

 

 

1. O pierwszeństwie przyjęcia do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia decydować 

będzie uzyskanie przez kandydata największej liczby punktów aż do wyczerpania 

miejsc. 

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do publicznej szkoły. 

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

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

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia złożone w formie pisemnej 

w sekretariacie szkoły. 


