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Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach 

na rok szkolny 2023/2024  
  

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli, szkół 

i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).  

  

§1 

Szkolna komisja rekrutacyjna 

  

1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora 

Szkoły  

a. opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,   

b. przyjmuje dokumenty, dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów, wprowadza dane 

i ewentualne zmiany w wyborze,   

c. ustala listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w kolejności 

uzyskanych wyników do wyczerpania wolnych miejsc,  

d. ustala listę przyjętych do szkoły w kolejności uzyskanych wyników do wyczerpania 

wolnych miejsc,  podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w budynku 

szkoły.   

2. Członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych 

kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów udostępnianych w procesie rekrutacji.   

3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie z ustawą 

z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami 

oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty).   

4. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia 

wyników rekrutacji. Odwołanie skutkuje wydaniem uzasadnienia.   

a. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/opiekuna 

prawnego wniosku. 

b. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów 

uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskaną przez kandydata.   

c. Rodzic/opiekun prawny może wnieść odwołanie od uzasadnionej decyzji komisji 

rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia.   

d. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Od decyzji dyrektora 

szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.  

  

§2  

Ogólne zasady naboru 

 

1. Zespół Szkół Nr 1 im. J. Kilińskiego w Pabianicach prowadzi nabór do Technikum i Branżowej 

Szkoły I stopnia w formie elektronicznej w ramach elektronicznego systemu naboru   
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2. Kandydaci mają możliwość w obrębie jednej szkoły wyboru dowolnej liczby oddziałów. 

Szkołą pierwszego wyboru zostaje szkoła, w której znajduje się oddział umieszczony przez ucznia 

na pierwszym miejscu na liście preferencji.   

3. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole wskazują kolejno 

interesujące ich oddziały we wniosku, tworząc tzw. listę preferencji.   

4. Kandydatów obowiązuje ujednolicony wniosek o przyjęcie do szkoły wygenerowany 

z systemu elektronicznego, poprzez który kandydat dokonuje wyboru szkół i oddziałów. Wniosek 

(z numerem PESEL kandydata), wygenerowany przez System, podpisany przez kandydata i jego 

rodziców (prawnych opiekunów) należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę 

podjęcia nauki.   

5. Uczniowie szkół podstawowych, dokonują rejestracji samodzielnie. Komisja rekrutacyjna 

Zespołu Szkół Nr 1 może dokonać tej rejestracji po zgłoszeniu się kandydata w placówce.   

6. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pomocą szkoły, która 

wprowadziła jego dane do systemu.   

7. Ubiegłoroczni absolwenci oraz uczniowie powtarzający pierwszą klasę są przyjmowani wg 

zasad rekrutacji uzupełniającej. 

8. Dane dostępowe do wniosków naboru elektronicznego kandydat pobiera w macierzystej 

szkole podstawowej. 

  

§3  

Wymagane dokumenty 

 

1. Po zakwalifikowaniu się do wybranej szkoły, kandydat dostarcza:   

a. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;   

b. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;   

c. kartę zdrowia ucznia;   

d. dwie fotografie z imieniem i nazwiskiem na odwrocie;   

e. orzeczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia nauki w wybranym typie szkoły (chyba, że 

szkoła informuje o badaniach lekarskich, które będą odbywały się w szkole);   

f. inne dokumenty uznane przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia za istotne w procesie edukacyjno 

– wychowawczym ucznia;   

g. kandydat do Szkoły Branżowej 1 Stopnia dostarcza zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na 

praktykę zawodową. 

  

§4  

Proponowane szkoły i oddziały Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach 

 

1. Na rok szkolny 2023/2024 w Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach przeprowadzona zostanie rekrutacja 

do następujących typów szkół i oddziałów:   

a. Technikum 5-letnie: Technik Budownictwa    

b. Technikum 5-letnie: Technik Mechatronik  / Technik Mechatronik e-sport  

c. Technikum 5-letnie: Technik Pojazdów Samochodowych    

d. Technikum 5-letnie: Technik Mechanik z innowacją Inżynieria Materiałowa – klasa 

patronacka PŁ  

e. Branżowa Szkoła I Stopnia: Fryzjer   
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f. Branżowa Szkoła I Stopnia: Mechanik pojazdów samochodowych   

g. Branżowa Szkoła I Stopnia: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie   

h. Branżowa Szkoła I Stopnia: (Monter sieci i instalacji sanitarnych; Stolarz; Tapicer; Elektryk; 

Murarz-tynkarz)  

i. Branżowa Szkoła I Stopnia: (Operator obrabiarek skrawających i CNC; Mechatronik; 

Blacharz samochodowy)  

j. Branżowa Szkoła I Stopnia: ( Kucharz; Cukiernik; Piekarz; Sprzedawca)  

  

  

§5  

Wymagana punktacja:  

 

1. O przyjęciu do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia ZS nr 1 w Pabianicach decyduje suma 

punktów uzyskanych z przeliczenia ocen na 

 

a. świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  z języka polskiego,  matematyki  wybranego 

przedmiotu z zajęć obowiązkowych, lub najlepszej oceny z grupy wskazanych przedmiotów z zajęć 

obowiązkowych;  

b. wyników egzaminu ósmoklasisty;  

c. ew. punktowania innych osiągnięć kandydatów.   

 

2. Minimalna ilość punktów wymagana do poszczególnych oddziałów szkolnych:   

a) Technikum 5-letnie: Technik Budownictwa – 80 p   

b) Technikum 5-letnie: Technik Mechatronik /Technik Mechatronik e-sport– 80 p   

c) Technikum 5-letnie: Technik Pojazdów Samochodowych – 80 p   

e) Technikum 5-letnie: Technik Mechanik z innowacją Inżynieria Materiałowa– 80 p   

  

O przyjęciu decyduje liczba punktów na liście zakwalifikowanych. 

  

  

§6 

Sposób przeliczania punktów: 

 

1. Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z języka polskiego, matematyki i wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. 

w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).   

2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kandydatów, decydować będą 

oceny z przedmiotów wiodących lub szczególne osiągnięcia kandydata.  

  

§7  

 

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy 

prawa oświatowego.  


