
WARUNKI REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W CZELADZI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
uwzględnianych  w  postępowaniu  rekrutacyjnym,  składu  i  szczegółowych  zadań  komisji  rekrutacyjnej,  szczegółowego  trybu  i  terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942)

3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2016 z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjów, 
klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych 
gimnazjów dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.

I. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI DO ZSOiT W CZELADZI: 

ANKIETY OD KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PRZYJMOWANE SĄ W TERMINACH: 
 do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 1, w dniach od:   11 maja – 24 czerwca 2015 roku do

godz. 12.00. 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH MŁODZIEŻOWYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH: 
 ŚWIADECTWA  UKOŃCZENIA  GIMNAZJUM  I  ZAŚWIADCZENIA  O  SZCZEGÓŁOWYCH  WYNIKACH

EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZYJMOWANE SĄ W DNIACH:  26 czerwca – 30 czerwca 2015 roku do
godz. 15.00. 

 DYREKTOR OGŁASZA LISTY KANDYDATÓW DO SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH Z PODZIAŁEM NA ODDZIAŁY:
03 lipca 2015 roku o godzinie 10.00. 

 KANDYDACI  DO  SZKÓŁ  MUSZĄ  POTWIERDZIĆ  WOLĘ  UCZĘSZCZANIA  DO  WYBRANEJ  SZKOŁY
DOSTARCZAJĄC  ORYGINAŁY  ŚWIADECTWA  UKOŃCZENIA  GIMNAZJUM  I  ZAŚWIADCZENIA  O
SZCZEGÓŁOWYCH WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DO 07 lipca 2015 roku do godziny 10.00. 

 DYREKTOR OGŁASZA LISTY PRZYJĘTYCH DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1:   08
lipca 2015 roku o godzinie 9.00. 

 W przypadku posiadania wolnych miejsc dyrektor ogłasza dodatkową rekrutację w dniach:  09 lipca -
31 sierpnia 2016 roku. 

Ostateczna rekrutacja w szkołach młodzieżowych kończy się 
31 sierpnia 2016 roku 

ogłoszeniem list uczniów poszczególnych szkół i oddziałów. 



II. KRYTERIA REKRUTACJI DO ZSOiT W CZELADZI: 

1. W roku szkolnym 2016/2017 planowanych jest otwarcie 9 oddziałów (klas) pierwszych: 
nazwa szkoły/ liczba miejsc profil/zawód przedmioty przeliczane na 

punkty w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Liceum Ogólnokształcące ogólny j. polski lub WOS 
wych. fizyczne lub biologia 
informatyka 

Liceum Ogólnokształcące wojskowy geografia lub j. obcy 
wos lub informatyka 
wych. fizyczne 

Liceum Ogólnokształcące językowo – biznesowa j. obcy, j. polski 
informatyka lub wos 

Technikum nr 1 

tech. logistyk wych. fizyczne 
geografia 
informatyka 

tech. hotelarstwa informatyka 
geografia 
wych. fizyczne 

tech. spedytor geografia 
informatyka 
j. obcy 

tech. ochrony środowiska biologia lub chemia 
informatyka 
j. obcy 

tech. organizacji reklamy informatyka 
j. polski lub j. obcy 
plastyka lub zajęcia artystyczne 

tech. handlowiec informatyka 
geografia 
j. obcy 

2. Limit miejsc wynosi: 172. 
3. Liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej powinna wynosić nie mniej niż 32 uczniów. 
4. Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale klasy pierwszej może być niższa od 
liczby określonej w pkt. 3. 
5.Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji 
elektronicznej. 
6. Kandydaci spoza terenu powiatu będzińskiego (których gimnazja nie uczestniczą w procesie 
rekrutacji elektronicznej) mogą rejestrować się w systemie rekrutacji elektronicznej za 
pośrednictwem ZSOiT w Czeladzi. 



7. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia:
8.  Laureaci  lub  finaliści  ogólnopolskiej  olimpiady  przedmiotowej  oraz  laureaci  konkursów
przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim,  przeprowadzonych  zgodnie  z
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm). 
9.  Uczniowie  są  przyjmowani  do wybranego oddziału  danej  szkoły  w kolejności  zgodnie  z  sumą
punktów. 
10. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy: 
a. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum; 
b. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
11.  Komisja  rekrutacyjna  przyjmuje  kandydata  do  szkoły,  jeżeli  w  wyniku  postępowania
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 



12.  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 szkoły. 
13. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub
kandydata pełnoletniego z  wnioskiem, o którym mowa powyżej.  Uzasadnienie zawiera przyczyny
odmowy  przyjęcia,  w  tym  najniższą  liczbę  punktów,  która  uprawniała  do  przyjęcia,  oraz  liczbę
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowania rekrutacyjnym. 
14.  Rodzic  kandydata  lub  kandydat  pełnoletni  może  wnieść  do  dyrektora  szkoły  odwołanie  od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
15. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa
powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcia dyrektora szkoły można
złożyć skargę do sądu administracyjnego. 
16. W innych sprawach związanych z rekrutacją mają zastosowanie odpowiednie przepisy „Ustawy”.



III. Terminy postępowania rekrutacyjnego

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym 

Termin 
w postepowaniu
uzupełniającym 

Działanie

od 6 maja
do 21 czerwca 2016r.
(do godz. 1500)

od 22 lipca 
do 27 lipca 2016r.

Złożenie wniosku o przyjęcie (w formie elektronicznej) 
oraz składanie dokumentów do Liceum 
Ogólnokształcącego i  Technikum Nr 1  w Czeladzi (jako 
szkoły pierwszego wyboru).

od 24 czerwca
do 28 czerwca 2016r.
(do godz. 1500)

------------------------
Dostarczanie do Liceum Ogólnokształcącego  Technikum
Nr 1w Czeladzi jako szkoły pierwszego wyboru 
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 30 czerwca 2016r. do 29 lipca 2016r. 
Weryfikacja  przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków  
o przyjęcie  do szkoły  i  dokumentów potwierdzających
spełnianie  przez  kandydata  warunków  /kryteriów
branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

15 lipca 2016r.
(do godz. 1000)

19 sierpnia 2016r.
Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez  komisję
rekrutacyjną  listy  kandydatów  zakwalifikowanych  
i kandydatów  niezakwalifikowanych

od 15 lipca 
do 21 lipca 2016r.

do 23 sierpnia 2016r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata (albo kandydata 
pełnoletniego) woli przyjęcia do Liceum 
Ogólnokształcącego i  Technikum Nr 1  w Czeladzi w 
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
gimnazjumi oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone w 
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły). 
Nieprzekazanie oryginałów świadectwa ukończenia 
gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego jest jednoznaczne z rezygnacją 
z miejsca w szkole i skreśleniem z listy uczniów.

22 lipca 2016r.
(godz. 900)

do 31 sierpnia 2016r.
Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do  Liceum 
Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 w Czeladzi oraz 
podanie informacji o wolnych miejscach.



IV. Warunki  rekrutacji

1. W  celu  przeprowadzenia  rekrutacji  dyrektor  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  i  Technicznych  w
Czeladzi  powołuje  Szkolną  Komisję  Rekrutacyjną,  wyznacza  jej  przewodniczącego i  określa  zadania
członków komisji.

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1 w Czeladzi,

c. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w Zespole Szkół Ogólnokształcacych i Technicznych w Czeladzi przyjmuje 
kandydata do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1, jeżeli został on zakwalifikowany w wyniku 
postępowania rekrutacyjnego oraz złożył w określonym terminie wymagane dokumenty.

4. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1,   przyjmowani są na podstawie uzyskanej 
liczby punktów.
O kolejności na liście przyjętych do szkoły decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata w wyniku 
postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo w 
przyjęciu do szkoły mają:

a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w
rodzinach zastępczych,

b. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - 
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

c. uczniowie z wyższą oceną zachowania.

5. Liczba uczniów w danej klasie pierwszej nie powinna być mniejsza niż 32. W szczególnych przypadkach, 
za zgodą organu prowadzącego, kontynuuje się nabór przy mniejszej liczbie kandydatów.

6. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

7. Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 
z wnioskiem, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę 
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w 
Czeladzi odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania. 
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego (tj. Naczelny Sąd 
Administracyjny w Gliwicach).

9. Nabór uzupełniający przeprowadza się w zależności od potrzeb i możliwości szkoły.

Regulamin zaopiniowano na posiedzeniu RP w dniu 29.02.2016r.
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