
 

 
Regulamin rekrutacji do klas I publicznych pięcioletniego Technikum Nr 6  

i trzyletniej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 dla absolwentów ośmioklasowej 
szkoły podstawowej 

w Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy 
na rok szkolny 2020 /2021 

 
 
Podstawa prawna:  
 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 
610), 

 Zarządzenie  Nr 4/2020  Dolnośląskiego  Kuratora  Oświaty z  dnia  28 stycznia 2020  r.  w sprawie 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 
szkolny 2020/2021. 

 
 

Rozdział I  
 

Warunki rekrutacji 
 

 
§ 1. 

 
O  przyjęciu  kandydatów  do  klas  pierwszych  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  im.  Mikołaja  
Kopernika  w Świdnicy decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. 
 

§ 2. 
 
Kandydat  ubiegający  się  o  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  może  otrzymać  w  postępowaniu  

rekrutacyjno   - kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów w tym: 
 
1. 100 punktów  rekrutacyjnych  za wyniki egzaminu  po 8 klasie szkoły podstawowej zgodnie z zasadą: 
 

1) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu: 

a) języka polskiego, jest  równa  liczbie  określającej  wynik  procentowy  uzyskany  z  danego  
zakresu,  pomnożony przez 0,35 

b) matematyki, jest  równa  liczbie  określającej  wynik  procentowy  uzyskany  z  danego  zakresu,  
pomnożony przez 0,35 

c)  języka obcego na poziomie podstawowym, jest  równa  liczbie  określającej  wynik  procentowy  
uzyskany  z  danego  zakresu,  pomnożony przez 0,3 
 
2)  liczba  punktów  rekrutacyjnych  za  wyniki  egzaminu  po 8 klasie szkoły podstawowej  jest  

równa  sumie  punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. 

 

2. 72  punkty  za  oceny  z  języka  polskiego  i  matematyki oraz następujących dwóch  

obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  otrzymanych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej:  
 

1) w Technikum Nr 6 
 
a)  w zawodzie technik mechanik 

 ocena z fizyki, 

 ocena  z języka angielskiego lub niemieckiego (punktowany będzie język z wyższą oceną), 

 

 



b)  w zawodzie technik mechanik (oddział sportowy w dyscyplinie „piłka nożna”) 

 ocena z fizyki, 

 ocena  z języka angielskiego lub niemieckiego (punktowany będzie język z wyższą oceną), 
 
c)  w zawodzie technik mechatronik 

 ocena z fizyki, 

 ocena  z języka angielskiego lub niemieckiego (punktowany będzie język z wyższą oceną), 

 
d)  w zawodzie technik pojazdów samochodowych 

 ocena z fizyki, 

 ocena  z języka angielskiego lub niemieckiego (punktowany będzie język z wyższą oceną), 

 
e)  w zawodzie technik spedytor 

 ocena z geografii, 

 ocena  z języka angielskiego lub niemieckiego (punktowany będzie język z wyższą oceną), 
 
2) w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 
 
a)  w zawodzie operator obrabiarek skrawających 

 ocena z  fizyki, 

 ocena  z języka angielskiego, 

 
b)  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych 

 ocena z  fizyki, 

 ocena  z języka niemieckiego, 
 

3) Za oceny wymienione w punktach 1) i 2) kandydat otrzymuje następującą liczbę punktów 
rekrutacyjnych: 

stopień celujący - 18 punktów 

stopień bardzo dobry - 17 punktów 

stopień dobry - 14 punktów 
stopień dostateczny - 8 punktów 
stopień dopuszczający - 2 punkty 

 

3. 7 punktów  za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

 
4. Max 18 punktów za wszystkie, tj. więcej niż jedno, szczególne osiągnięcia wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 6 Rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 
2017 r. 

 
5. 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,   
    w szczególności w formie wolontariatu. 

 
§ 3. 

 
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o których mowa 
w § 2 ust. 4 określa Zarządzenie  Nr  14/2020  Dolnośląskiego  Kuratora  Oświaty z  dnia  26 lutego 
2020  r.  

§ 4. 

 
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu po 8 klasie szkoły 

podstawowej  przez Dyrektora OKE, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, 
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu po 8 klasie szkoły podstawowej  lub danego 
zakresu egzaminu, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o 
społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego, wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 



2. Punkty o których mowa w ust. 1 przelicza się zgodnie z zasadą określoną w § 14 Rozporządzenia 
MEN z dnia 16 marca 2017 r. 

 

§ 5. 

 
O przyjęciu do danego oddziału klasowego decyduje ranking punktów uzyskanych wg kryteriów 
ustalonych w §  2. 

 
§ 6. 

 
1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów  
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu 
na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
publicznej poradni specjalistycznej. 

 
2.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: 
1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
4) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
3.  Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. 

 

 

Rozdział II  

 

Przyjmowanie  wniosków i kwalifikowanie do szkół 

 
§ 7. 

 
Kandydaci do szkół ponadpodstawowych składają  wniosek o przyjęcie w sekretariacie szkoły  
w terminie od 11 maja do 23 czerwca 2020 roku. W tym czasie istnieje możliwość zmiany decyzji o 
wyborze szkoły i przeniesienia wniosku do innej szkoły. 

 
§ 8. 

 
1. Kandydat , który w terminie określonym w  § 7 złożył wniosek o przyjęcie, dołącza w  terminie od  

26 do 30 czerwca  2020 r. następujące dokumenty: 
 

1)  kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
2)  kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu po 8 klasie szkoły podstawowej  , 
3)  opinię  wydaną  przez  publiczną  poradnię  psychologiczno -pedagogiczną   w  tym   publiczną  

poradnię specjalistyczną   w   sprawie   pierwszeństwa   w   przyjęciu   ucznia   z  problemami   
zdrowotnymi  do   szkoły ponadpodstawowej, 

4)  zdjęcie do legitymacji 
5)  podanie o przyznanie miejsca w internacie (dotyczy kandydatów zamiejscowych). 

 

2. Kandydat dołącza ponadto: 
1) oświadczenie podpisane przez rodzica lub pełnoletniego kandydata o wielodzietności rodziny     

kandydata; 
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie 
wydane na podstawie odrębnych przepisów; 

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem; 

4) dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą. 



3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2,3,4 mogą być składane w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. 
 

4. Składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 jest zobowiązany  do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”. 
 

 

§ 9. 
 

Szkoła po przyjęciu wniosku kandydata nanosi na jego pierwszej stronie datę wpływu. 

 

§ 10. 
 

1.  Do 13  lipca 2020 roku udostępnienie przez komisję rekrutacyjną na  tablicy  ogłoszeń  w  budynku  
szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych Zespołu 
Szkół Mechanicznych w Świdnicy.   

 
2. W okresie od 11 maja do 14 lipca 2020 roku wydanie przez szkołę skierowań na badanie lekarskie 

kandydatom zakwalifikowanym do szkoły, którzy złożyli oświadczenie o wyborze kształcenia  
w danym zawodzie i  szkole. 

 
3.  Do 20 lipca 2020 roku potwierdzenie przez rodziców kandydatów albo kandydatów pełnoletnich 

woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu po 8 klasie szkoły podstawowej, o ile 
nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia nauki w zawodzie. 

 
4. 21 lipca 2020 roku udostępnienie przez komisję rekrutacyjną na tablicy ogłoszeń w budynku  szkoły 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych  
w Świdnicy. 

 
5. 21 lipca 2020 roku przekazanie przez szkołę informacji do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  

o liczbie wolnych miejsc w szkole. 
 

§ 11. 
 

Jeżeli szkoła nie zakończy rekrutacji do 21 lipca 2020 r. przeprowadzone zostanie postępowanie 
uzupełniające w okresie od 22 lipca do 24 sierpnia 2020 roku. 

 
 

§ 12. 
 

1. W ZSM działać będzie  Szkolny  Punkty  Informacyjny,  który  udzieli  kandydatom  informacji   

o  kryteriach  naboru,  ofercie edukacyjnej  oraz  wymaganiach  stawianych  kandydatom  

podczas  postępowania  rekrutacyjnego -  telefon 74 8524094 w. 38. 

 

2.  Punkt Informacyjny będzie działał w następujących okresach: 

a)  od  1 kwietnia  do 31 maja 2020 r., w poniedziałek, wtorek, środę  i czwartek w godz. od 0900 do 

1500, a w  piątek w godz. od 1000 do 1600, 

b)  od 1 czerwca do 21 lipca 2020 roku,  w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 0900 do 1500,  

a w środę i piątek w godz. od 1000 do 1600, 

c)  w okresie od 22 lipca  2020 r. do zakończenia postępowania rekrutacyjnego od poniedziałku do 

piątku w godz. od 0900 do 1400.  
 

 

 

 

 

  



Rozdział III.  

 

Postanowienia końcowe 

 
§ 13. 

 
1. 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. 

 
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub 

kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę 
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora ZSM odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 
4.  Dyrektor ZSM rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 

3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora ZSM służy skarga 
do sądu administracyjnego. 

 
 

§ 14. 
 
1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,  
w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

 
2.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły zostanie 
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 
prawomocnym wyrokiem. 

 
 

§ 15. 
 
Regulamin obowiązuje od 28 lutego 2020 r. do czasu zakończenia rekrutacji na rok szkolny 

2020/2021, włącznie z postępowaniem uzupełniającym. 


