
 

Kalendarium procedury rekrutacyjno – kwalifikacyjnej 

 dla absolwentów szkoły ponadpodstawowej do klasy I w roku 

szkolnym 2021/2022 
 

1.Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych.. 

 

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 1500 

 

2. 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 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 1500 
 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

22 lipca 2021 r.  
 

4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania 

lekarskie. 

 

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. 
 

5. 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 przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 1500 
 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

2 sierpnia 2021 r., do godz. 1400 

 

Próg punktowy min.70 - kierunki: technik spedytor, technik logistyk  

Próg punktowy min 65 - pozostałe kierunki kształcenia w technikum   
 

Jak obliczyć sumę punktów: Technikum Nr 5 
  Należy zsumować liczbę punktów za oceny z następujących przedmiotów:    

 - język polski, 

 - matematyka 

       - zajęcia techniczne, 

 - informatyka 

 

Jak obliczyć sumę punktów: Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 
  Należy zsumować liczbę punktów za oceny z następujących przedmiotów: 

- język polski, 

- matematyka 

      - zajęcia techniczne, 

 - informatyka 

 



Ile punktów za oceny  ? 

 

   Ocena                                                                                       liczba punktów 

Celująca                                                                                                           18 

Bardzo dobra                                                                                                   17 

Dobra                                                                                                               14 

Dostateczna                                                                                                       8 

Dopuszczająca                                                                                                   2 

 
 

Punktacja za potwierdzone osiągnięcia indywidualne: 

- 7 punktów za ukończenie ósmej klasy z wyróżnieniem 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanych przez kuratorów oświaty: 
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego                                                              – 10 pkt 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                          - 7 pkt 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                              - 5 pkt 

 

   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego                               -10 pkt 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  -7pkt  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego   -5pkt 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego                                                                -7 pkt 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                            -5 pkt 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                            -3 pkt 

   

  Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej artystycznych 

lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające                       

na terenie szkoły na szczeblu: 
-międzynarodowym    - 4 pkt 

-krajowym                   -3 pkt 

-wojewódzkim             -2 pkt 

-powiatowym               -1 pkt 

 

     W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione 

na świadectwie ukończenia ósmej klasy przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia 

tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania                   

za wszystkie osiągnięcia wynosi         - 18 pkt. 

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,                     

w szczególności w formie wolontariatu                                                          - 3 pkt 
 

Do sumy punktów za oceny ze świadectwa ósmoklasisty i w/w osiągnięć indywidualnych 

dodajemy punkty z testu ósmoklasisty. 

 
 

 

 

 

 

 
Podstawa prawna: 

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz 

postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. 
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej § 11 baa ust.1 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz. 

493z późn. zm. 
-Zarządzenie Nr 7/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 



Wymagane dokumenty: 

 

1- wniosek (podanie), 

2 -trzy fotografie,  

3- bilans ucznia kończącego ósmą klasę 

4- wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

5- świadectwo ukończenia ósmej klasy 

6- zaświadczenie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań  

do kształcenia w zawodzie  

 

 

 

 

 
Dodatkowe informacje: 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane 

załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z póź. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają w okresie 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego 
w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej 

wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


