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1.  Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów.

 Terminy składania podań do szkół ponadpodstawowych, określa §11b ust.2 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r.

 Do podania o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:

1. świadectwo ukończenia szkoły lub jego kopię,
2. świadectwo zdrowia wydane przez społeczną służbę zdrowia,
3. trzy fotografie (z nazwiskiem na odwrocie),
4. zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w szkole podstawowej lub 

jego kopię
5. kopię aktu urodzenia 

o Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których 
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co 
najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego typu szkoły 
niezależnie od ustalonych kryteriów rekrutacji.

o Kandydaci z orzeczeniami publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym publicznej poradni specjalistycznej dołączają orzeczenie ww. poradni

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych, 
Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną pełniąc w niej 
funkcję przewodniczącego lub go wyznacza  i określa zadania członków.

 Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:

1. kwalifikuje kandydatów do szkół  ponadpodstawowych,
2. ustala listę kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych w trybie i na 

zasadach określonych w regulaminie,
3. ustala listę przyjętych do :

 Technikum w formie dziennej na podbudowie szkoły podstawowej,

4. sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

3. Kryteria rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Technicznych w 
Pleszewie



a. listę przyjętych do klas pierwszych ponadpodstawowych tworzy się według liczby 
uzyskanych punktów

b. punkty kwalifikacyjne uzyskuje się za:

 Egzamin po szkole podstawowej – maksymalna liczba punktów   100.
 oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalna liczba punktów 

100

O pozycji na liście kwalifikacyjnej decyduje suma uzyskanych punktów

4. Postanowienia końcowe

1. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do wszystkich rodzajów klas pierwszych ZST
wraz z wynikami postępowania kwalifikacyjno - rekrutacyjnego powinno nastąpić w 
terminie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej,

2. Kandydat do klasy pierwszej  szkoły ponadpodstawowej umieszczony na liście 
przyjętych do danej  szkoły składa oryginały świadectwa i zaświadczenia o 
szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej jako wolę podjęcia nauki 
w wybranej szkole.

3. Dyrektor Szkoły prowadzącej rekrutację zapewnia stałe i aktualne informacje 
dotyczące terminów, warunków i wyników przyjęć.

4. Od decyzji w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły przysługuje odwołanie  w trybie 
ustalonym przez MEN.

5. W pozostałych, nie wymienionych w powyższym Regulaminie sytuacjach obowiązują
rozporządzenia MEN.

6. Kandydat do klasy pierwszej  szkoły ponadpodstawowej składając dokumenty do 
wybranej szkoły posługuje się kopiami  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu poświadczonymi przez dyrektora
szkoły podstawowej, które kandydat ukończył.


