
 
 

 
 
 

 

 

ZASADY REKRUTACJI  

DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 

IM. KAROLA BRZOSTOWSKIEGO 

W EŁKU 



 
 

Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej dziennej 
 
O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci 
gimnazjum. 
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, 
wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decydują kryteria 
uwzględniające: 
a. wybrane zajęcia edukacyjne: 

 język polski, 
 matematyka, 
 elementy informatyki, 
 język obcy,  

b. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych  
 celujący 20 punktów, 
 bardzo dobry 17 punktów, 
 dobry 14 punktów, 
 dostateczny 9 punktów,  
 dopuszczający 4 punktów, 

c. liczbę punktów możliwych do uzyskania za: 
 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów, 
 udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych 

na szczeblu powiatowym – do 7 punktów, 
 osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym – do 6 

punktów, 
d. Maksymalna ilość punktów, jaką uczeń może uzyskać – 200 punktów, w tym. 

 w wyniku rekrutacji – 100 punktów, 
 za egzamin gimnazjalny – 100 punktów. 

3. O kolejności przyjęcia do szkoły decyduje uzyskana przez kandydata łączna liczba 
punktów. 

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

5. Przy przyjmowaniu do szkoły ponadgimnazjalnej 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 posiadający opinię publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej 
w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na 
stan zdrowia kandydata. 

d. inni kandydaci, według odrębnych przepisów. 
6. Liczba uczniów w jednym oddziale nie powinna przekraczać 34 osób. 
7. Termin składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych określa każdego 

roku Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. 



 
 

8. Kandydat do Szkoły składa następujące dokumenty: 
a. podanie o przyjęcie do szkoły z określeniem kierunku kształcenia i z zaznaczeniem 

wyboru drugiego języka obcego spośród: 
 język angielski, 
 język niemiecki, 
 język rosyjski, 

(pierwszy język obcy jest kontynuacją języka z gimnazjum, a drugi nauczany 
jest od podstaw); 

b. świadectwo ukończenia gimnazjum, 
c. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (nie dotyczy 

kandydatów objętych odrębnymi przepisami), 
d. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym 

zawodzie, 
e. aktualne zdjęcia legitymacyjne. 

9. Terminy rekrutacji określa każdego roku Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty 
w Olsztynie. 

10. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej, Dyrektor Szkoły powołuje 
szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa 
zadania członków komisji.  

11. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy: 
a. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, 

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły, 
b. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy 

kandydatów przyjętych do szkoły, 
c. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

 

Rekrutacja do szkoły dla wydziału zaocznego 
 

1. O przyjęcie do Szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat  
lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy składa następujące dokumenty: 
a. kserokopię dowodu osobistego, 
b. podanie o przyjęcie do szkoły z określeniem kierunku kształcenia i zaznaczeniem 

wyboru drugiego języka obcego spośród: 
 język angielski, 
 język niemiecki, 
 język rosyjski, 

c. świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej, 
d. trzy aktualne zdjęcia legitymacyjne 

3. Na semestr programowo wyższy w Szkole przyjmuje się słuchacza na podstawie: 
e. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu w indeksie 

potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego) w szkole publicznej 
lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz 
odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której słuchacz odszedł; 

f. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych 
 na semestr programowo wyższy.  

4. O przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy szkoły decydują kryteria uwzględniające: 
a. pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, 



 
 

b. inne dodatkowe kryteria w zależności od zawodu. 
5. Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli 

liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje 
szkoła. 

6. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, może zwolnić z rozmowy kwalifikacyjnej 
kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły, na podstawie zaświadczenia 
o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkoły 
wyższej na kierunek odpowiadający lub zbliżony do zawodu, w którym kształci szkoła. 

7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do szkoły niezależnie 
od kryteriów, o których mowa w punkcie 4. 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, 
pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, mają 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. 

 


