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WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW 

DO KLAS PIERWSZYCH 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

W NOWORUDZKIEJ SZKOLE TECHNICZNEJ 

W NOWEJ RUDZIE 
 

 

 

Szkoła stosuje nabór papierowy, czyli na podstawie złożonego podania o przyjęcie do 
szkoły (załącznik nr 2). Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora Noworudzkiej Szkoły Technicznej. 

  
Podstawa prawna : art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 3014 r., poz. 7) 
 

§ 1 

1. Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie 
gimnazjum wchodzących w skład Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie 
odbywa się na podstawie: 

a) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki 
w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu; 

b) liczby punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimnazjum, 
z języka polskiego, języka obcego, matematyki i informatyki; 

c) liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum. 

2. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów oraz wyników 
egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów: 

1) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu 
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym: 

a) 50 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z zasadą: 

liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu języka 
polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów 
przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii), języka obcego na 
poziomie podstawowym jest równa liczbie określającej wynik procentowy, 
uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć; 

b) 40 punktów za oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki i 
informatyki, otrzymane na  świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: 

• 10 punktów  – ocena: celujący, 

•   8 punktów  – ocena: bardzo dobry, 

•   6 punktów  – ocena: dobry, 

•   4 punkty  – ocena:  dostateczny, 

•   0 punktów  – ocena: dopuszczający; 

c) 10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 
gimnazjum, zgodnie z zasadami:  

• 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,  
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• maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co 
najmniej wojewódzkim, wskazane w załączniku nr 2  
(1 konkurs – 2 pkt., 2 konkursy – 4 pkt., 3 i więcej – 5 pkt.), 

• maksymalnie 2 punkty za jedno za osiągnięcia w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub 
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 
podmioty działające na terenie szkół: (1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 
pkt.): 

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych,  

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach 
lub zawodach artystycznych,  

- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach 
lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych,  

• 1 punkt za inne osiągnięcia ucznia, na przykład:  
a. wzorowe  zachowanie, 

lub 
b. stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza 

w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, 
hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi 
itp., 

                     lub 
c. wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska 

szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów 
młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych. 

2) W przypadkach uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej  z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn 
losowych lub zdrowotnych, zgodnie § 49 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami), ustala się następujące zasady 
wyznaczania liczby punktów za egzamin gimnazjalny, odpowiadającej sumie liczby 
punktów możliwych do uzyskania za poszczególne zakresy egzaminu gimnazjalnego z: 

� języka polskiego - liczba punktów za ocenę na świadectwie, 

� historii i wiedzy o społeczeństwie – średnia liczby punktów za oceny na świadectwie, 

� matematyki – liczba punktów za ocenę na świadectwie,  

� przedmiotów przyrodniczych – średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z biologii, 
geografii, fizyki i chemii),  

� języka obcego – liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka obcego wskazanego 
przez kandydata. 

3. Kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo 
przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą przyjmuje się do klasy pierwszej 
na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego 
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje 
w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co 
potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie), przyjmowani są do 
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wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od określonych kryteriów. Preferencje te 
nie dotyczą dodatkowych kryteriów uwzględnianych przy kwalifikacji do oddziałów, 
w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sprawnościowe, zdrowotne, 
artystyczne, uzdolnienia językowe i inne), jeśli przedmiot konkursu/olimpiady nie jest 
zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia.  

5. Konkursami, o których mowa w ust. 4, są:   
- konkursy z języka polskiego z elementami sztuki, matematyki, historii z elementami 

wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, 
języka niemieckiego występujące pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak 
Gimnazjalista”,  

- konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”, 
- konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514 od 

Cedynii do Orszy”, 
- Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, 
- Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów, 
- Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.    

6. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:  

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

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 
indywidualny program lub tok nauki;  

c) 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. 

7. Dodatkowymi kryteriami różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby 
punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w ust. 2 są:  

a) łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym; 

b) ocena zachowania; 

c) liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z 
kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale; 

d) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych w świadectwie ukończenia gimnazjum. 

Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów. 

8. Minimalna liczba punktów rekrutacyjnych dla kandyda tów ubiegających się o 
przyj ęcie do technikum wynosi 15. W szkole zasadniczej nie ustala się progu 
minimalnego. 
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§ 2 

 

Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych 
 

1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż 
trzech szkół ponadgimnazjalnych (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ 
szkoły wchodzącej w skład zespołu). 

2. Kandydat składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa 
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. 

3. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa podanie w terminie od 30 maja 
do 26 czerwca 2015 r.  

4. W terminie od 27 czerwca do 30 czerwca 2015 r. kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do 
podania o przyjęcie dołącza:  

- kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu 
gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, 

- kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów, 

  

a ponadto: 
- dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu w § 1 ust. 6,  
- zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom 

konkursów i olimpiad przedmiotowych wymienionych w § 1 ust. 4, 5,  
- w przypadku kandydata do klasy specjalnej i integracyjnej – orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego oraz skierowanie wydane przez organ prowadzący. 
 

 
§ 3 

 

Kwalifikowanie do szkół 
 
 

1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych powinno nastąpić nie 
później niż  03 lipca 2015 r.  

2. Osoby przyjęte do szkół są obowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia 
nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego najpóźniej w terminie do 07 lipca 2015 r.  

3. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do poszczególnych szkół nastąpi nie 
później niż  08 lipca 2015 r.  

4. Szkoły, które nie zakończyły rekrutacji do 08 lipca 2015 r. przeprowadzają drugi nabór. 

5. Szkoły dysponujące wolnymi miejscami po pierwszym naborze przyjmują kopie 
dokumentów kandydatów do 10 lipca 2015 r. 

6. Ogłoszenie list przyjętych uczniów w szkołach przeprowadzających drugi nabór powinno 
nastąpić nie później niż 11 lipca 2015 r.  

7. Osoby przyjęte do szkół w drugim naborze są obowiązane złożyć oświadczenie 
potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i 
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zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej w terminie 
do 11 lipca 2015 r. 

8. Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych do poszczególnych szkół w drugim 
naborze powinno nastąpić nie później niż 11 lipca 2015 r. 

9. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 
7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie 
dokumentów ulegną zniszczeniu.  

10. Szkoła udziela nieprzyjętym kandydatom szczegółowych informacji w celu ułatwienia im 
wyboru innej szkoły lub zawodu. Dodatkowe informacje można uzyskać w miejskim 
punkcie informacyjnym w Wałbrzychu oraz w punkcie rejonowym. 

11. W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie 
należy zakończyć nie później niż 29 sierpnia 2015 r. 

 

 
§ 4 

 
Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców 

 
 

1. Powołuje się punkt informacyjny dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych:   

 w Wałbrzychu przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, 

            ul. Matejki 7, tel. 74 - 842 – 52 – 63 lub 74 - 842 – 22 – 43.  

2. Zadaniem punktu jest udzielanie informacji o możliwościach podjęcia nauki i wyboru 
zawodu w szkołach na terenie województwa dolnośląskiego oraz o wolnych miejscach 
w szkołach położonych w rejonach działania punktu.  

3. Punkt miejski mieści się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Rudzie,  

      ul. Niepodległości 6-8, tel. 74- 872 - 26 - 81. 

4. Godziny funkcjonowania punktów informacyjnych określą dyrektorzy poradni, którzy są 
odpowiedzialni za organizację i przebieg dyżurów.  

5. W działalności punktów informacyjnych mogą brać udział zaproszeni przedstawiciele szkół,  
pracodawców, organizacji rzemieślniczych, Rejonowego Urzędu Pracy oraz doradcy 
zawodowi Szkolnych Ośrodków Kariery.  

6. Szkolny punkt informacyjny rozpoczyna swoją działalność 03 marca 2014 r. i kończy po 
dokonaniu naboru przez szkołę. 

7. Punkt informacyjny w Noworudzkiej Szkole Technicznej, ul. Stara Droga 4 czynny jest 
codziennie w godz. od 10.00 do 15.00, a w środy w godz. od 10.00 do 16.00,  

      tel.. 74 – 872 – 22 – 42. 

8. Zadaniem szkolnego punktu informacyjnego jest udzielanie informacji o kryteriach naboru, 
ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania 
rekrutacyjnego i w trakcie trwania nauki, informacji o wybranym zawodzie, możliwościach 
zatrudnienia po ukończeniu szkoły lub kierowanie kandydata do punktu informacyjnego 
przy poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
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§ 5 
 

Tryb odwoławczy 
 

1. Rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo odwołania od decyzji 
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w ciągu dwóch dni od momentu 
ogłoszenia listy przyjętych do szkoły. 

2. Podstawą odwołania mogą być tylko formalne uchybienia w przeprowadzaniu         
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do obowiązujących przepisów i postanowień 
niniejszego dokumentu. 

3. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. 

4. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w ciągu trzech dni i o swej decyzji 

powiadomić pisemnie składających odwołanie. 
 

załącznik nr 1 
 

TERMINARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
 

1. Składanie podań przez kandydatów do szkół 
ponadgimnazjalnych. 

od 30 maja 
do 26 czerwca 2015 r. 

2. Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły 
ponadgimnazjalnej kopii świadectwa ukończenia 
szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu 
gimnazjalnego oraz innych wymaganych 
dokumentów. 

od 27 do 30 czerwca 2015 r. 
 

3. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do danej 
szkoły ponadgimnazjalnej.  

do 03 lipca  2015 r . 
 

4. Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia 
gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych 
wymaganych dokumentów.  

do 07 lipca 2015 r. 
 

5. Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych 
do poszczególnych szkół, po złożeniu 
dokumentów, o których mowa w punkcie 4. 

do 08 lipca 2015 r. 
 

6. Ogłoszenie II naboru przez szkoły dysponujące 
wolnymi miejscami po pierwszym naborze. 

 08 lipca 2015 r. 

7. Składanie dokumentów do szkół 
przeprowadzających drugi nabór. 

od 8 do 10 lipca 2015 r. 

8. Ogłoszenie list przyjętych uczniów w szkołach 
przeprowadzających drugi nabór, po złożeniu 
dokumentów, o których mowa w punkcie 4. 

do 11 lipca 2015 r. 

9. Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do 
których nie zgłosi się odpowiednia liczba 
kandydatów.  

do 29 sierpnia 2015 r. 



 

 

           
 

                                                                PESEL 
…………………………………………… 
     (pieczątka gimnazjum) 
 

PODANIE  
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 

 

                                                              Dyrektor 
                                                                                                       Noworudzkiej Szkoły Technicznej  
                                                                                                        ul. Stara Droga 4, 57-401 Nowa Ruda 

                                                                               tel. 74 872 22 42 
 

I. Dane osobowe kandydata do szkoły: 
 
 

-  imiona i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 
 
 
-  imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: ………………………………………………. 
 
 
-  data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………….. 
     
                                                                                            (dzień, miesiąc, rok, miejscowość) 
 
 

-  adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………. 
 
-  telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………….. 
 

II.  Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

(typ szkoły – technikum/szkoła zawodowa*) 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 
(klasa/profil, zawód) 

 
2. ……………………………………………………………………………………………………… 

(inna klasa w NST – profil/zawód) 
 
wybieram języki obce:  1. ……………………………………………………………….. 

               (kontynuacja – język obcy obowiązkowy w gimnazjum) 
 

                                      2. ……………………………………………………………….. 
(język obcy wybrany) 

 

III.  Inne szkoły, do których składam podanie o przyjęcie do klasy pierwszej: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, kod pocztowy, miejscowość) 
 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa szkoły ponadgimnazjalnej, ulica, kod pocztowy, miejscowość) 



 

 

IV.  Załączniki:  
 

Lp. Nazwa załącznika +/- 
1. Kopia świadectwa ukończenia szkoły  

2. Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  

3. Dwie fotografie  

4. Zaświadczenie lekarskie  

5. Informacja o potrzebie wyrobienia wkładki do biletu miesięcznego  

6. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej  

7. Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe  

 
……………………………………………                                                               ……………………………………… 
(podpis rodzica, prawnego opiekuna)                                                        (podpis ucznia) 
 

V. Wyniki rekrutacji (wypełnia szkoła ponadgimnazjalna): 
 
  Liczba uzyskanych punktów 
egzamin – część I humanistyczna 
 

 

egzamin – część II matematyczno-przyrodnicza 
 

 

egzamin – część III j. obcy nowożytny 
 

 

suma punktów za oceny na świadectwie 
 

 

suma punktów za inne osiągnięcia 
 

 

                         Suma uzyskanych punktów 
 

 

 
Zastosowano preferencje:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

VI.  Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej (wypełnia szkoła ponadgimnazjalna): 
 
Szkolna Komisja Rekrutacyjna postanowiła przyjąć / nie przyjąć* ucznia do klasy  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………                                                      ………………………………… 
                (pieczęć szkoły)                                                                                      (podpis przewodniczącego SKR) 
 
W przypadku decyzji negatywnej: 
 
 
……………………………………………                  ………………………………………………. 
  (data i podpis osoby wydającej dokumenty)                                         (podpis osoby odbierającej dokumenty) 
 
 

* niewłaściwe skreślić 


