
Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia  
w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 

w Krzyżu Wielkopolskim 
 

 

I. PODSTAWA PRAWNA 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 
2. Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r. poz.910 ze zm.). 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.             
z 2019 r. poz.1737).  

4. Rozporządzenie 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 2019 r. poz.1651). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem    
i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. 2020, poz. 493 ze zm.). 

6. Zarządzenie Nr 110.1.3.2023 r. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie określenia 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas 
pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych, publicznych liceów 
ogólnokształcących dla dorosłych oraz publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024. 

 
 

II. OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY  

Lp. Profil kształcenia* Język obcy Przedmioty nauczane       
w zakresie rozszerzonym 

Punktowane 
przedmioty               

ze świadectwa 

Cykl 
nauczania 
w latach 

1. Technikum spedycyjne j. angielski 
j. niemiecki 

j. angielski 
 

j. polski, j. obcy, 
matematyka, geografia 

5 

2.  Technikum elektryczne j. angielski 
j. niemiecki 

j. angielski  j. polski, j. obcy, 
matematyka, fizyka 

5 

3.  Technikum reklamy j. angielski 
j. niemiecki 

j. angielski j. polski, j. obcy, 
matematyka, 
informatyka 

5 

4.  Branżowa Szkoła I stopnia 
(oddział wielozawodowy) 

j. niemiecki ----------------- j. polski, j. obcy, 
matematyka, historia 

3 

*W przypadku, gdy nie będzie wymaganej liczby chętnych, mogą być tworzone oddziały łączące kierunki kształcenia. 

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

Przy ubieganiu się o przyjęcie kandydaci do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia składają następujące 
dokumenty: 

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (na druku wydanym przez sekretariat szkoły lub 
pobranym ze szkolnej strony internetowej). 

2. Dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane). 
3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 
4. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
5. Karta zdrowia. 
6. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych      

do podjęcia nauki w wybranym zawodzie. 
7. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przyjęcie na naukę zawodu, a z datą rozpoczęcia roku 

szkolnego Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I 
stopnia) 



8. Inne dokumenty, jeżeli dotyczy: 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie  
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych  - tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej       
z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ww. ustawy (Dz. U. z 2020 r. poz. 426). 

 Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 
specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 
ponadpodstawowej, 

 Zaświadczenia wydane przez właściwe komisje konkursowe – dotyczy laureatów i finalistów konkursów 
przedmiotowych. 

 
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły 
będzie miała osoba znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej. Podstawą decyzji będzie złożenie 
następujących dokumentów:  
 

1. Oświadczenie o wielodzietności w rodzinie kandydata. 
2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. 
3. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnie 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst ujednolicony Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924, 1818). 
4. Dokument poświadczający niepełnosprawność kandydata lub członka jego rodziny. 

 

IV. KOMISJA REKRUTACYJNA 

1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły (minimum 3 nauczycieli), a także wyznacza jej 
Przewodniczącego i określa zadania członków. 

2. Komisja: 
 zapoznaje się z dokumentacją składaną przez kandydatów, 

 przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, 

 ustala i ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do Technikum, Branżowej Szkoły  
I stopnia oraz listę kandydatów niezakwalifikowanych  
i nieprzyjętych do tychże szkół. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane            
w kolejności alfabetycznej, 

 sporządza protokół z każdego spotkania i prac komisji. 
 

V. TRYB ODWOŁAWCZY 

1. Postępowanie w sytuacji nieprzyjęcia do szkoły, gdy rodzic chce skorzystać z prawa do odwołania: 

 w terminie do 27 lipca 2023r. (kandydaci do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia) rodzic kandydata 
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

 w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z ww. wnioskiem komisja sporządza 
uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia. 

2. Postępowanie odwoławcze: 

 w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic kandydata może wnieść 
do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 

 w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej, 

 na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego, którą można wnieść za jego 
pośrednictwem w ustawowym terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia skarżącemu. 

 

VI. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH - SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA REKRUTACJI 

Szczegółowe kryteria rekrutacji są zawarte w załącznikach do niniejszego dokumentu: 

 Załącznik nr 1 – Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów do technikum. 

 Załącznik nr 2 – Szczegółowe zasady rekrutacji dla kandydatów do branżowej szkoły I stopnia. 



 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Informacji o ogólnych zasadach i przebiegu rekrutacji udziela codziennie sekretariat szkoły w godzinach        
od 8.00 do 15.00, tel. (67)256 40 76. 

 


