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Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej 
Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia w Myszkowie  

na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora  
oraz Statutu Technikum nr 1w Myszkowie i Statutu Branżowej Szkoły  

I Stopnia w Myszkowie 
 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej, dyrektor 
szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej 
przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 

2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.  
 
I. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do 
klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – pięcioletniego technikum oraz klasy pierwszej 
trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2023/2024 

L.p. Rodzaj czynności 
Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 
uzupełniającym 

1.  Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z 
dokumentami (podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie 
do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, 
oddziału dwujęzycznego, oddziału 
międzynarodowego, oddziału wstępnego, 
oddziału przygotowania wojskowego w szkole 
ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od 
kandydatów szczególnych indywidualnych 
predyspozycji oraz do szkół i oddziałów 
prowadzących szkolenie sportowe w szkołach 
ponadpodstawowych. 

 

 
od 15 maja 2023 r. do 
29 maja 2023 r. do 
godz. 15.00 

 
od 27 lipca 2023 r. do 
1 sierpnia 2023 r. do 
godz. 15.00 

2. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 
dokumentami (podpisanego przez co najmniej 
jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem 
szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów 
międzynarodowych, oddziałów wstępnych, 
oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów 
wymagających od kandydatów szczególnych 
indywidualnych predyspozycji oraz szkół i 
oddziałów prowadzących szkolenie sportowe. 

od 15 maja 2023 r. do 
19 czerwca 2023 r. do 
godz. 15.00 

od 27 lipca 2023 r. do 
1 sierpnia 2023 r. do 
godz. 15.00 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu 
ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym 
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z 
uwagi na zamianę szkół do których kandyduje  
 

od 23 czerwca 2023 r. 
do 10 lipca 2023 r. do 
godz. 15.00 

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora 
szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu 
przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, 
o których mowa w pkt 5 – 6 

do 12 maja 2023 r.  

5. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. 6 czerwca 2023 
godz..9.00;  
II termin 4  lipca 2023 
r. 

. od 2 sierpnia 2023 r. 
do 7 sierpnia 2023 r. 

6. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 
prób sprawności fizycznej. 

do 14 czerwca 2023 r. 
II termin 3 do 6 lipca 
2023 r 

do 8 sierpnia 2023 r. 
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7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków poświadczanych w 
oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności.  
 

do 10 lipca 2023 r. 
 

1 sierpnia 2023 r.  
 

8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
okoliczności zweryfikowanych przez wójta 
(burmistrza lub prezydenta) wskazanych w 
oświadczeniach  
 

do 17 lipca 2023 r.  
 

Do 7 sierpnia 2023 r.  
 

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych  
 

18 lipca 2023 r.  
 

8 sierpnia 2023 r.  
 

10. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badanie lekarskie  

od 15 maja 2023 r. do 
20 lipca 2023r.  
 

Od 2 lipca 2023 do 10 
sierpnia 2023 

11. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a 
w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 
pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 
pojazdem.  
 

od 18 lipca 2023 r. do 
25 lipca 2023r. do 
godz. 15.00  
 

od 8 sierpnia 2023 r. 
do 14 sierpnia 2023 r. 
do godz. 15.00  
 

12. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych 

26 lipca 2023 r. do 
godz. 14.00  
 

16 sierpnia 2023 r.  
do godz. 14.00 
 

13. Przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi 
oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole 
przez formularz na platformie wymiany informacji z 
dyrektorami szkół (SOK) w celu udostępnienia ich 
na stronie internetowej kuratorium oświaty. 

26 lipca 2023 r 16 sierpnia 2023 r 

14. Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty 
informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych  

do 27 lipca  2023 r. do 17 sierpnia 2023r.  
 

15. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 31 lipca 2023 r.  Do 21 sierpnia 2023 r.  
 

16. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia 

17. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 
odmowy przyjęcia  

18. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do 
dyrektora szkoły 
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II. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne 
osiągnięcia uczniów  

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający – 2 punktów 
 

18 punktów 

dostateczny – 8 punktów  
 

dobry – 14 punktów 
 

bardzo dobry –17 punktów 
 

celujący – 18 punktów 
 

Historia i wos jak w przypadku języka polskiego  18 punktów 

Matematyka  jak w przypadku języka polskiego  18 punktów 

Przedmiotów 
przyrodniczych 

jak w przypadku języka polskiego  18 punktów 

Języka obcego 
nowożytnego na 
poziomie 
podstawowym 

jak w przypadku języka polskiego  18 punktów 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
z wyróżnieniem 

   7 punktów 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym 
mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 
lit. a, za: 
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o 
zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje 
się 10 punktów, 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o 
zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 
turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 
4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o 
zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora 
oświaty: 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

18 punktów   
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b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 
punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 
punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje 
się 7 punktów, 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo 
turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z 
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 
przyznaje się 10 punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 
punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 
punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych 
niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za 
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na 
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, 
art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j 
ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy 

 
 3 punkty 

Egzamin zewnętrzny 
 

 
 100 punktów 
 
 

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu 
zewnętrznego: 
1) wynik przedstawiony w procentach z: 
a) języka polskiego, 
b) matematyki, 
– mnoży się przez 0,3; 
2) wynik przedstawiony w procentach z: 

 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 nie dotyczy języków obcych 
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a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 
mnoży się przez 0,2, 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu zewnętrznego, na podstawie art. 
44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka 
obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 
44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty,  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
przy czym za uzyskanie z: 
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 
a) celującym – przyznaje się po 30 punktów, 
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 
d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 
e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty; 
2) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa 
w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu: 
a) celującym – przyznaje się 20 punktów, 
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się 13 punkty, 
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty, 
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu zewnętrznego z języka obcego 
nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty 
ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy 
czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 
1) celującym – przyznaje się 20 punktów; 
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów; 
3) dobrym – przyznaje się 13 punkty; 
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty; 
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 
 

 

III. Wykaz przedmiotów punktowanych w czasie rekrutacji dla poszczególnych 
kierunków kształcenia. 

Typ szkoły Zawód Przedmiot 

T
ec

h
n

ik
um

 N
r 

1 

Technik urządzeń i 
systemów energetyki 
odnawialnej 

j. polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

Technik automatyk 
j. polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

Technik elektryk 

j. polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

Technik mechatronik  
j. polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

Technik pojazdów 
samochodowych  

j. polski 
matematyka 
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fizyka 
informatyka 

Technik pojazdów 
samochodowych (odział 
przygotowania wojskowego) 

j. polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

Technik ekonomista  
j. polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 

Technik logistyk  
j. polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 

Technik logistyk (oddział 
przygotowania wojskowego) 

j. polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 

Technik budownictwa 
 

j. polski 
matematyka 
fizyka 
informatyka 

Technik usług fryzjerskich 

j. polski 
matematyka 
chemia 
informatyka 

Typ szkoły Zawód Przedmiot 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia 

Klasa wielozawodowa 
j. polski 
matematyka 
W.O.S. 
informatyka 

Fryzjer 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  
i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej oraz laureaci konkursów o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza 
treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do 
wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów podanych w 
poprzednich punktach. 

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

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

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 
indywidualny program lub tok nauki, 
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3) 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. 

3. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą,   
równorzędną polskiej szkoły podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej 
na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą  
i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki 
szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji 
elektronicznej.  

4. Informacje o szkołach ponadpodstawowych i dostępnych formach kształcenia   
pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie 
internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl 

Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących  
w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 

 1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadpodstawowych na podbudowie szkoły 
podstawowej może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.  

2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole 
pierwszego wyboru.   

3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do podania należy dołączyć 
umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w 
celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2022 r. (dotyczy 
uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2010 
r. Nr 244, poz. 1626), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z 
późn. zm.). 

4. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do dokumentów należy również 
dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w 
określonym zawodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  
lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U 
z 2010 r. Nr 155, poz. 1045). Niedostarczenie ww. zaświadczenia  
w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy 
przyjętych kandydatów. (Badania przeprowadzane na terenie szkoły) 

5. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów 
niepełnosprawnych. 

6. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną przez dyrektora szkoły 
podstawowej, które ukończył, kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również dokumenty, o których 
mowa w pkt. 3 i 4. 
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7. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły 
poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 
zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu zewnętrznego. 

8. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 7 jest jedno 
znaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.  


