
ZASADY REKRUTACJI
ZSZ im. R. MIELCZARSKIEGO

W KATOWICACH
Terminy rekrutacji:

Termin Wydarzenie
Od 16 maja 2022 r. 
do 20 czerwca 2022 r.
do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami.

Od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r. 
do godz. 15.00

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 zmianę szkół 
do których kandyduje.

Do 13 lipca 2022 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności.

Do 19 lipca 2022 r. 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, w tym okoliczności zweryfikowanych 
przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych 
w oświadczeniach.

20 lipca 2022 r. 
(środa)

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

Od 21 lipca 2022 r. 
do 28 lipca 2022 r. 
do godz.15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenie 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.

29 lipca 2022 r.
godz.14.00 (piątek)

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

29 lipca 2022 r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora 
oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Od 01 sierpnia 2022 r. Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie 
wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.



 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I 
5 LETNIEGO TECHNIKUM

– w zawodzie technik reklamy

O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum decyduje suma punktów za:
Wynik  łączny  egzaminu  zewnętrznego  potwierdzony  stosownym  zaświadczeniem
(maksymalnie 100 punktów);

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu zewnętrznego:
 język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 
 matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 
 język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym) – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent,

Kolejne maksymalne 100 punktów kandydat może uzyskać w wyniku przeliczenia ocen
uzyskanych  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej  z  następujących
przedmiotów i innych osiągnięć:

 Język polski
 Matematyka
 Język obcy
 Wybrany przedmiot z najwyższą oceną z: 

(Historia, Chemia, Plastyka, Informatyka) 
Oceny z przedmiotów są przeliczane na punkty w następujący sposób:

 Celujący – 18 punktów
 Bardzo dobry – 17 punktów
 Dobry – 14 punktów
 Dostateczny – 8 punktów
 Dopuszczający – 2 punktów

Inne osiągnięcia kandydata:
1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów
2. Zawody, konkursy, turnieje wiedzy, artystyczne lub sportowe przeliczane są zgodnie 

z §6 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku. 
( max 18 pkt).

3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w szczególności w formie wolontariat 
(max 3 punkty) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

4. Absolwenci zwolnieni z egzaminu zewnętrznego lub jego części przez Dyrektora 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – uzyskują dodatkową liczbę punktów za oceny 
zgodnie z § 8 ust 1 – 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 
2017 roku wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów. 

Planowany limit miejsc 32 osób.
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