
Regulamin rekrutacji   

na rok szkolny 2021/2022  

do Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie  

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach  

   
  

Podstawa prawna   
   
Decyzja WE-KZ.537.9.2021 Śląskiego Kuratora Oświaty z 27 stycznia 2021 r. w sprawie terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół 

podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej 

branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2021/2022.   

   

Decyzja WE-KZ.537.9.2021 Śląskiego Kuratora Oświaty z 27 stycznia 2021 r. w sprawie terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej, na rok szkolny 2021/2022.   

  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)   

  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie  
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które 

pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.   

    

  

Szkoła prowadzi w roku szkolnym 2021/2022 nabór na następujące kierunki:  

• Liceum Ogólnokształcące „Mundurowe” z innowacją wojskowo-prawną,  

• Technikum w zawodach:  

- technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją kelner, barista, barman,  

- technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetyczną,  

- technik informatyk z innowacją e-sportową,  

• trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodach:  

- fryzjer, 

- kucharz.  

  



Do Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

w Katowicach uczęszczają uczniowie będący absolwentami szkoły podstawowej.   Do Szkoły prowadzona 

jest rekrutacja elektroniczna.  

  

  

Sposób rekrutacji  

Zasady punktacji:   

   
1. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne  

osiągnięcia ucznia.  

   

Zagadnienie   Punktacja szczegółowa   Punktacja maksymalna   

Język polski  

Celujący – 18   

Bardzo dobry – 17   

Dobry – 14   

Dostateczny – 8   

Dopuszczający – 2   

18 punktów  

Język obcy  

(najwyższa ocena spośród 

wykazanych języków obcych)   

Celujący – 18   

Bardzo dobry – 17   

Dobry – 14   

Dostateczny – 8   

Dopuszczający – 2   

18 punktów  

matematyka  

Celujący – 18   

Bardzo dobry – 17   

Dobry – 14   

Dostateczny – 8   

Dopuszczający – 2   

18 punktów  

fizyka lub  

biologia  
lub  

historia lub  

chemia  

Celujący – 18   

Bardzo dobry – 17   

Dobry – 14   

Dostateczny – 8   

Dopuszczający – 2   

18 punktów  

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem   7 punktów   



Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty 

na podstawie zawartych porozumień:  

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 punktów,  

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 punktów.  

   

10 punktów  

  

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: a) 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 

10 punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów   

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego –  5 punktów,  

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 3 punkty.  

10 punktów  

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, 

artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na 

szczeblu:  

a) międzynarodowym – 4 punkty,  

b) krajowym – 3 punkty,  

c) wojewódzkim – 2 punkty,  

d) powiatowym – 1 punkt.  

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 

osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

przyznaje się jednorazowo punkty za najważniejsze osiągnięcie 

tego ucznia w zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 

punktów.  

4 punkty  

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.   
3 punkty  



W  przypadku  osób zwolnionych          z  

obowiązku  przystąpienia  do egzaminu 

po ósmej klasie szkoły podstawowej 

przelicza się na punkty oceny  z języka 

polskiego, matematyki, historii, wiedzy 

o społeczeństwie, biologii,  chemii,    

fizyki, geografii i języka obcego 

nowożytnego  

wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej.  

1) język polski i matematyka:  

a) celujący – 18 punktów,  

b) bardzo dobry – 17 punktów,  

c) dobry – 14 punktów,  

d) dostateczny – 8 punktów,  

e) dopuszczający – 2 punkty.  

2) historia i wiedza o społeczeństwie:  

a) celujący – 18 punktów,  

b) bardzo dobry – 17 punktów,  

c) dobry – 14 punktów,  

d) dostateczny – 8 punktów,  

e) dopuszczający – 2 punkty  

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów 

z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;  

  

3) biologii, chemii, fizyki i geografii:  

a) celujący – 18 punktów,  

b) bardzo dobry – 17 punktów,  

c) dobry – 14punktów,  

d) dostateczny – 8 punktów,  

e) dopuszczający – 2 punkty oraz liczbę 

punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych 

zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4; 4) języka 

obcego nowożytnego:  

a) celujący – 18 punktów,  

b) bardzo-dobry – 17 punktów,  

c) dobry – 14 punktów,  

d) dostateczny – 8 punktów,  

e) dopuszczający – 2 punkty.  

   

   

Egzamin po ósmej klasie szkoły podstawowej  

Maksymalnie 100 punktów  

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu    

j. polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent  maksymalnie 35 punktów  

matematyka - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent  maksymalnie 35 punktów  

język obcy nowożytny (podstawowy) - 0,3 punktu za każdy 

uzyskany procent język obcy  
maksymalnie 30 punktów  

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji  200 punktów  

  



Postanowienia:   

   
1. Dyrektor Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach decyduje o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej  w przypadku, 

gdy uczeń powraca z zagranicy.   

2. W przypadku dokonania pełnego naboru decyzją Dyrektora Szkoły zostaje ogłoszony termin 

zakończenia naboru do klasy pierwszej (po zakończeniu obligatoryjnych przyjęć do klas 

pierwszych).   

3. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów 

do wyczerpania planowanego limitu miejsc. Planowany limit miejsc w każdym oddziale wynosi 

25.   

4. Dyrektor Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie  Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach ponadto:  

   

a) ogłasza dodatkowy termin rekrutacji dla kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu po 

ósmej klasie szkoły podstawowej w późniejszym terminie, o ile szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami,   

b) przedłuża termin składania podań o przyjęcie do klasy pierwszej i wyznacza termin 

dodatkowej rekrutacji w przypadku niedokonania pełnego naboru do klasy pierwszej,   

c) przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące 

rekrutacji do klasy pierwszej   

d) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów, warunków i wyników rekrutacji, 

w tym informuje kandydatów o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz 

o obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danym typie szkoły .   

Listy uczniów przyjętych do Zespołu Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego w Katowicach podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.   

Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej 

publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie 

świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w 

Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału     w 

scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.   

  

Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w scentralizowanej rekrutacji 

elektronicznej:   



Kandydat do młodzieżowych szkół ponadpodstawowych może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej 

niż trzech szkół.   

1) Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego 

wyboru.   

2) Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną przez dyrektora szkoły 

podstawowej, którą ukończył, kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej opatrzoną 

numerem „1” oraz potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej, którą ukończył, kopię 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach  egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej 

opatrzoną numerem „1”.   

3) Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez 

dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia   

o szczegółowych wyników egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej .   

4) Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 4 jest jednoznaczne              

z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.   

5) Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie 

uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej odbywa się w terminach określonych w ustawie o systemie oświaty.   

    

Wykaz dokumentów składanych przez kandydata zakwalifikowanego do Zespołu Szkół im. 

Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach:   

1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

2. zaświadczenie o wynikach egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej.  

3. wydruk z logowania w systemie Vulcan.  

4. podanie o przyjęcie do szkoły.  

5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie na 

badania uczeń Technikum lub Branżowej Szkoły I Stopnia otrzyma w Sekretariacie Szkoły po ogłoszeniu 

listy przyjętych i dostarczeniu oryginałów potrzebnych dokumentów oraz wpłaceniu wpisowego).  

6. trzy fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem.  

7. wpłacenie wpisowego na konto (dostępne w Sekretariacie Szkoły) po złożeniu podania o 

przyjęcie do szkoły (50 zł).  

Dokumentację należy składać w przezroczystej koszulce  

   

  

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły  



ul. Jagiellońska 141, 42-200 Częstochowa  

Sekretariat czynny jest w godzinach 8.00 -15.00 tel.: 

34 / 365-88-53,  697-818-624  fax: 34 / 365-88-53  

www: szkoly.czestochowa.zdz.pl   

e-mail: s-czest@zdz.katowice.pl  

http://www.szkoly.czestochowa.zdz.pl/
http://www.szkoly.czestochowa.zdz.pl/
http://www.szkoly.czestochowa.zdz.pl/
http://www.szkoly.czestochowa.zdz.pl/

