
REGULAMIN NABORU  

KRYTERIA PRZYJMOWANIA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 DO KLASY PIERWSZEJ  

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie 

w  roku szkolnym 2019/2020 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póź. 

zm.).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe 

(  Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z póź, zm.). 

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

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, i placówek(Dz. U z 2017 r.,poz.610). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2015 r.  

w  sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  

i  promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz.843 

z póź. zm.).  

5. Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 

2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I 

publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych 

dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych 

 i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 

w województwie zachodniopomorskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regulamin naboru kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 

 

1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych               

w  Chojnie w roku szkolnym 2019/2020 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora Szkoły. 

2. Przewodniczącym Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej jest nauczyciel powołany przez 

Dyrektora Szkoły. 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się             

z  dokumentami regulującymi działalność szkoły, a z chwilą przyjęcia do ich 

przestrzegania.  

4. Wniosek o przyjęcie do szkoły jest do pobrania na stronie szkoły www.zsp1chojna.pl 

oraz w sekretariacie szkoły, w budynku przy ul. Dworcowej 3. 

5. Kandydaci do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie mogą składać dokumenty 

do następujących typów szkół:  

1) Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów spod Siekierek 

2) Technikum Budowlane im. ppor. R. Kuleszy 

3) Technikum Zawodowe im. ppor. R. Kuleszy 

4) Branżowa Szkoła I stopnia im. ppor. R. Kuleszy  

 

Kandydaci mogą składać dokumenty do następujących oddziałów klas pierwszych:  

 

Typ szkoły w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych  

w  Chojnie 

            Oddziały  wg 

               kierunku /zawodu 

 

Liczba 

uczniów 

Liceum Ogólnokształcące 

politechniczny    15 

przyrodniczy z elementami kryminalistyki 15 

humanistyczno- prawny 15 

wojskowy  15 

Technikum Budowlane  technik budownictwa  15 

Technikum Zawodowe   

 

technik hotelarstwa  15 

technik informatyk  15 

technik żywienia i usług gastronomicznych  15 

Branżowa Szkoła I stopnia  

 

mechanik pojazdów samochodowych      

 

         30 
monter zabudowy i robót 

wykończeniowych  

w budownictwie 

 wielozawodowy  

  

 

http://www.zsp1chojna.pl/
http://www.zsp1chojna.pl/


 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego:  

 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego może uzyskać 

maksymalnie: 

1) 100 pkt. za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej,  

0,35 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty             z 

zakresu: 

- języka polskiego, 

- matematyki,  

0,3 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty                z 

zakresu: 

- języka obcego nowożytnego, 

2) max. 72 pkt. za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka 

polskiego matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, istotnych                      

z punktu widzenia kształcenia na danym kierunku: 

kierunek przedmioty 

politechniczny język polski, matematyka, język obcy, 

informatyka, 

przyrodniczy z elementami 

kryminalistyki 

język polski, matematyka, biologia, geografia,   

humanistyczno-prawny język polski, matematyka, język obcy, historia, 

wojskowy  język polski, matematyka, historia, geografia, 

 

       zgodnie z zasadą punktowania ocen:  

ocena punkty 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

 

3) dodatkowo kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 28 punktów, z tego:  

                 max. 18 pkt. za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, 

najwyżej punktuje się finalistów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych tj. 

finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu ponadwojewódzkim oraz 

laureatów i finalistów pozostałych konkursów i turniejów organizowanych zgodnie 



z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia            

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów 

i olimpiad a także finalistów z  przedmiotów artystycznych na szczeblu 

międzynarodowym i ogólnopolskim oraz laureatów i finalistów pozostałych 

konkursów turniejów organizowanych zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i  olimpiad dla uczniów 

publicznych szkół i placówek artystycznych, 

7 pkt. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

3 pkt. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  

o  zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości 

lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, 

przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów 

ustalonych w  postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, 

liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

4. Kandydat, składający dokumenty do szkoły posługuje się świadectwem ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty.   

5. Wymagane dokumenty:  

1) wniosek o przyjęcie do szkoły; 

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

3) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

4) trzy aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie; 

5) karta zdrowia (dostarczona po przyjęciu do szkoły); 

6) zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, zawierające orzeczenie  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w klasie o kierunku 

wojskowym. (otrzymane na podstawie skierowania wydanego kandydatowi przez 

szkołę, po podpisaniu przez niego oświadczenia o wyborze szkoły i kształcenia  

w danym kierunku).   

6. Dodatkowe dokumenty: 

1) opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty konkursów  wojewódzkich  

i  ponadwojewódzkich lub olimpiad; 



3) zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej o uzyskaniu 

tytułu laureata konkursu powiatowego; 

4) zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej o osiągnięciach 

artystycznych lub sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym; 

5) zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej o działaniach na 

rzecz wolontariatu. 

7. Kandydaci są przyjmowani do oddziałów w kolejności zgodnej z sumą punktów, 

 do wyczerpania planowanego limitu miejsc.   

8. Do klasy o kierunku wojskowym zostaną przyjęci kandydaci z oceną zachowania  

co najmniej poprawną.  

9. Rodzic kandydata albo kandydat pełnoletni umieszczony na liście zakwalifikowanych 

do szkoły potwierdza w terminie od 5 lipca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. do godz. 12.00 

wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia  

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

10.  Kandydat nieprzyjęty do szkoły, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, ma 

możliwość wystąpienia do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.  

11.  Komisja Rekrutacyjna w ciągu 5 dni przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy 

przyjęcia kandydata.  

12.  W terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

kandydat składa odwołanie do Dyrektora Szkoły.  

13.  W terminie do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej Dyrektor Szkoły wydaje  pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia 

14.  Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 

oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznych szkół ponadpodstawowych  

na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego 

ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

15.  Terminy rekrutacji określa harmonogram rekrutacji.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zasady rekrutacji do Technikum Budowlanego i Technikum Zawodowego:  

 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Technikum Budowlanego i Technikum 

Zawodowego może uzyskać maksymalnie: 

1) 100 pkt. za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej,  

0,35 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty             z 

zakresu: 

- języka polskiego, 

- matematyki,  

0,3 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty                                

z zakresu: 

- języka obcego nowożytnego, 

2) max. 72 pkt. za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka 

polskiego matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, istotnych                      

z punktu widzenia kształcenia na danym kierunku: 

kierunek przedmioty 

technik budownictwa  język polski, matematyka, język obcy, fizyka  

technik informatyk  język polski, matematyka, język obcy, 

informatyka  

technik hotelarstwa  język polski, matematyka, język obcy, geografia  

technik żywienia i usług 

gastronomicznych  

język polski, matematyka, język obcy, chemia  

 

      zgodnie z zasadą punktowania ocen:  

ocena punkty 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

 

3) dodatkowo kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 28 punktów, z tego:  

                 max. 18 pkt. za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, 

najwyżej punktuje się finalistów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych tj. 

finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu ponadwojewódzkim oraz 

laureatów i finalistów pozostałych konkursów i turniejów organizowanych zgodnie 



z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia            

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu  przeprowadzenia konkursów, turniejów 

i olimpiad a także finalistów z  przedmiotów artystycznych na szczeblu 

międzynarodowym i ogólnopolskim oraz laureatów i finalistów pozostałych 

konkursów turniejów organizowanych zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Kultury 

i Dziedzictwa  Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i  olimpiad dla uczniów 

publicznych szkół  i placówek artystycznych, 

7 pkt. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

3 pkt. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  

o  zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości 

lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, 

przyjmowani są do wybranej  szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów 

ustalonych w  postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, 

liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

4. Kandydat, składający dokumenty do szkoły posługuje się świadectwem ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty.   

5. Wymagane dokumenty:  

1) wniosek o przyjęcie do szkoły; 

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

3) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

4) trzy aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie; 

5) karta zdrowia (dostarczona po przyjęciu do szkoły); 

6) zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, zawierające orzeczenie  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu. (otrzymane na 

podstawie skierowania wydanego kandydatowi przez szkołę, po podpisaniu przez 

niego oświadczenia o wyborze szkoły i kształcenia w danym kierunku).   

6. Dodatkowe dokumenty: 

1) opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty konkursów  wojewódzkich  

i  ponadwojewódzkich lub olimpiad; 

3) zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej o uzyskaniu 

tytułu laureata konkursu powiatowego; 



4) zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej o osiągnięciach 

artystycznych lub sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym; 

5) zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej o działaniach na 

rzecz wolontariatu. 

7. Istnieje możliwość wykonania bezpłatnych badań sanitarno-epidemiologicznych  

w  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.  

8. Kandydaci są przyjmowani do oddziałów w kolejności zgodnej z sumą punktów, 

 do wyczerpania planowanego limitu miejsc.   

9. Rodzic kandydata albo kandydat pełnoletni umieszczony na liście zakwalifikowanych 

do szkoły potwierdza w terminie od 5 lipca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. do godz. 12.00 

wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia  

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

10.  Kandydat nieprzyjęty do szkoły, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, ma 

możliwość wystąpienia do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.  

11.  Komisja Rekrutacyjna w ciągu 5 dni przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy 

przyjęcia kandydata.  

12.  W terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

kandydat składa odwołanie do Dyrektora Szkoły.  

13.  W terminie do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej Dyrektor Szkoły wydaje  pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia 

14.  Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 

oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznych szkół ponadpodstawowych  

na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego 

ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

15.  Terminy rekrutacji określa harmonogram rekrutacji.  

Zasady rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia:  

 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia  może uzyskać 

maksymalnie: 

1) 100 pkt. za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej,  

0,35 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty             z 

zakresu: 

- języka polskiego, 

- matematyki,  



0,3 pkt. za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty                z 

zakresu: 

- języka obcego nowożytnego, 

2) max. 72 pkt. za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka 

polskiego matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, istotnych                      

z punktu widzenia kształcenia na danym kierunku: 

kierunek przedmioty 

mechanik pojazdów 

samochodowych 

język polski, matematyka, język obcy, fizyka 

monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie  

język polski, matematyka, język obcy, 

geografia  

wielozawodowy   język polski, matematyka, język obcy, 

geografia  

 

       zgodnie z zasadą punktowania ocen:  

ocena punkty 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

 

3) dodatkowo kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 28 punktów, z tego:  

                 max. 18 pkt. za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, 

najwyżej punktuje się finalistów zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych tj. 

finalistów konkursów przedmiotowych na szczeblu ponadwojewódzkim oraz 

laureatów i finalistów pozostałych konkursów i turniejów organizowanych zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia            

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu  przeprowadzenia konkursów, turniejów 

i olimpiad a także finalistów z  przedmiotów artystycznych na szczeblu 

międzynarodowym i ogólnopolskim oraz laureatów i finalistów pozostałych 

konkursów turniejów organizowanych zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i  olimpiad dla uczniów 

publicznych szkół  i placówek artystycznych, 

7 pkt. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

3 pkt. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów  

o  zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości 



lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, 

przyjmowani są do wybranej  szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów 

ustalonych w  postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, 

liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 

4. Kandydat, składający dokumenty do szkoły posługuje się świadectwem ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty.   

5. Wymagane dokumenty:  

1) wniosek o przyjęcie do szkoły; 

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

3) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty; 

4) trzy aktualne zdjęcia podpisane na odwrocie; 

5) karta zdrowia (dostarczona po przyjęciu do szkoły); 

6) zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, zawierające orzeczenie  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w klasie o kierunku 

wojskowym. (otrzymane na podstawie skierowania wydanego kandydatowi przez 

szkołę, po podpisaniu przez niego oświadczenia o wyborze szkoły i kształcenia  

w danym kierunku).   

6. Dodatkowe dokumenty: 

1) opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty konkursów  wojewódzkich  

i  ponadwojewódzkich lub olimpiad; 

3) zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej o uzyskaniu 

tytułu laureata konkursu powiatowego; 

4) zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej o osiągnięciach 

artystycznych lub sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym; 

5) zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej o działaniach na 

rzecz wolontariatu. 

7. Istnieje możliwość wykonania bezpłatnych badań sanitarno-epidemiologicznych                                                                          

w  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.  

8. Absolwenci szkoły podstawowej ubiegający się o status młodocianego pracownika 

przyjmowani są na podstawie umowy o praktycznej nauce zawodu niezależnie od 

wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

9. Kandydaci są przyjmowani do oddziałów w kolejności zgodnej z sumą punktów, 

 do wyczerpania planowanego limitu miejsc.   



10. Rodzic kandydata albo kandydat pełnoletni umieszczony na liście zakwalifikowanych 

do szkoły potwierdza w terminie od 5 lipca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. do godz. 12.00 

wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia  

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.  

11.  Kandydat nieprzyjęty do szkoły, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, ma 

możliwość wystąpienia do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.  

12.  Komisja Rekrutacyjna w ciągu 5 dni przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy 

przyjęcia kandydata.  

13.  W terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

kandydat składa odwołanie do Dyrektora Szkoły.  

14.  W terminie do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia Komisji 

Rekrutacyjnej Dyrektor Szkoły wydaje  pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia. 

15.  Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 

oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznych szkół ponadpodstawowych  

na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego 

ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

16.  Terminy rekrutacji określa harmonogram rekrutacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


