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ZASADY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEGO  
UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I BUDOWLANYCH   
im. Leonarda da Vinci w Głogowie 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

 
Podstawa prawna: 

1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 
placówek i centrów. 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

 
I. Typy szkół i kierunki kształcenia: 
Technikum:  

 - technik pojazdów samochodowych, 
 - technik budownictwa, 
 - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

    
Branżowa Szkoła I stopnia:   

- mechanik pojazdów samochodowych, 
- kierowca mechanik, 
- elektromechanik pojazdów samochodowych, 
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 
- murarz-tynkarz. 
  

II. Wymagane dokumenty: 
Uczeń może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół.  (Przez szkołę 
rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu- zespół szkół 
niejest szkołą). 
1. Podanie o przyjęcie do szkoły (podanie wersja elektroniczna) oraz wydruk, 

Podanie musi być  wygenerowane z elektronicznego systemu naboru  
https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat 
Uwaga!  

wydrukowany wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa w dniach od 16 maja 2022 r. 

do 20 czerwca 2022 r.  w szkole pierwszego wyboru. 

 
2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły oraz kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu   

ósmoklasisty (od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.). 
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie wydane na podstawie odrębnych przepisów przez lekarza medycyny pracy. 
4. Podpisane 2 zdjęcia. 
5. Opinia lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej dla kandydatów z wadami     

słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami. 
6. Zaświadczenie wydane przez Komisje Konkursowe dla laureatów, finalistów konkursów 

przedmiotowych. 
 
 
 
 

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat
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III. Kryteria rekrutacji: 
1. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywać się będzie na podstawie sumy punktów 

rekrutacyjnych. 
1) Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty (wynik przedstawiony  
     w procentach ) z: 

a) języka polskiego – mnoży się przez 0,3;   
b) matematyki – mnoży się przez 0,3;  
c) języka obcego nowożytnego –mnoży się przez 0,2;  

           Przykład: Punkty uzyskane za każdy procent np. 80%x0,3=24 pkt 
2)W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych pod uwagę bierze się    
     cztery przedmioty: 

a) technikum 
- język polski,  
- matematyka,   
- informatyka/język obcy, 
- technika / fizyka, 

b) branżowa 
-  język polski,  
- matematyka,   
- informatyka / język obcy,  
- technika / wychowanie fizyczne  

zgodnie z zasadą: 
1) celujący –18 punktów; 
2) bardzo dobry –17 punktów;  
3) dobry –14 punktów;  
4) dostateczny –8 punktów;  
5) dopuszczający –2 punkty. 

 
2. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów. 
3. Punkty za inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 
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. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

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, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 
przyznaje się 7 punktów, 
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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. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

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. 

4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 
szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie 
tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

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

6. Kryteria ex-aequo: 
a) Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia 

ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 

b) Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy  
o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, 
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

c) ocena z wychowania fizycznego 
7. Określa się limit 30 miejsc we wszystkich klasach. 
8. Nie określa się limitu punktów. 
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Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego 
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,  

na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 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 punktów; 

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 po 20 punktów, 
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego 
egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza 
się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin 
ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,  
na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób 
określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z 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,  
z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty 
odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego 
przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy 
o systemie oświaty. 

4. Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 
dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych (wg Załącznika do zarządzenia 
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty). 

 
 

Kwalifikowanie do szkół 
1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół Zespołu Szkół 

Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 13 lipca 2022 r. 

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół Zespołu Szkół 
Samochodowych i Budowlanych w Głogowie – 21 lipca 2022 r. 

3. Wydanie przez sekretariat Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie, 
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych 
do jednej z klas ZSSiB – od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia  
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 
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zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone  
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu w terminie od 22 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.  
do godz. 15.00. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych – 1 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00. 

 
Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 
7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Szkolna komisja rekrutacyjna 

1. Szkolną komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor ZSSiB w Głogowie. 
2. Do zadań komisji w szczególności należy: 

 weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym, 

 ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie list 
kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych do danego typu szkoły i zawodu, 

 sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 
 ustalenia komisji podejmowane są w formie protokołu. 

 
 

Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym 
 

Lp. Rodzaj czynności Terminy postępowania 
rekrutacyjnego 

 
1. 

 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej  wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę                             

w postępowaniu rekrutacyjnym.  
 

 
od 16 maja 2022 r.                             

do 20 czerwca 2022 r.                       
do godz. 15.00  

 
2.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły                                 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej             

oraz o zaświadczenie o szczegółowych   wynikach 
egzaminu ósmoklasisty. 

 

od 24 czerwca 2022 r.                         
do 13 lipca 2022 r.                              

do godz. 15.00 

 
3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                       
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata warunków 
poświadczonych w oświadczeniach. 

 

do 13 lipca 2022 r.  
 

 
4. 

 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                   

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                                       
i dokumentów potwierdzających spełnienie                        

przez kandydata warunków lub kryteriów branych    
pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
 

 
do 20 lipca 2022 r. 
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5. 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                       
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 

 

 
21 lipca 2022 r. 

 
 

 
6. 

 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badanie lekarskie  

 
od 16 maja 2022 r.                                
do 25 lipca 2022 r. 

 
 

7. 
 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia  

w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty.   O ile nie zostały one złożone 
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,                                
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 

i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem. 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia 
odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym 
dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r.                       
do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym                

albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w 
postępowaniu uzupełniającym, wskazując na 

przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa 
się w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi 
szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż 

do dnia 24 września 2021 r.  

 
od 22 lipca 2022 r.  
do 29 lipca 2022 r.  

do godz. 15.00 

 
8. 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                                       
i kandydatów nieprzyjętych. 

 

 
1 sierpnia 2022 r.  

do godz. 14.00 

 
9. 

 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 
 

 
2 sierpnia 2022 r. 

 
 


