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Podstawa prawna 
 
 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60) 
 
- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2016 r. nr 1943, 1954, 1985, 2169 
oraz z 2017 r., poz. 60) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 357)  
 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 
szkolne 2017/2018 –2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z2017r. poz. 586) 
 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z2017r. poz. 610 
 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. poz. 23) 
 
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie badań lekarskich 
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, 
uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz 
uczestników studiów doktoranckich z późniejszymi zmianami 
 
- Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR 110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 
 
- Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR 110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 
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§1 Przepisy ogólne 
 
1.1 Regulamin stanowi podstawę rekrutacji absolwentów szkół podstawowych oraz 
gimnazjów do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach w skład, którego 
wchodzą: 

1) klasa VII Szkoły Podstawowej Nr 22 z oddziałami dla uczniów: 
a) z normą intelektualną - z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
b) z normą intelektualną - niepełnosprawnych w zakresie ruchu, wzroku, słuchu oraz 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
c) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

2) Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami dla uczniów: 
a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
b) z normą intelektualną- niepełnosprawnych w zakresie ruchu, wzroku, słuchu, 

z autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
3) IX Liceum Ogólnokształcące dla uczniów: 

a) z autyzmem, zespołem Aspergera,  
b) niepełnosprawnych w zakresie ruchu, wzroku, słuchu oraz 

niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
4) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 
 
§2 Terminy składania dokumentów przez kandydatów 
 
Termin złożenia dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Specjalnych 

  
od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. 

 
§3 Dokumenty wymagane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły 
 
3.1 Dokumenty wymagane od kandydatów do szkoły podstawowej: 

1) świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej, 
2) aktualne orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego, 
3) karta zdrowia, 
4) wniosek o przyjęcie do szkoły 
5) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli kandydat je posiada, 
6) 3 zdjęcia, 
7) dla kandydatów spoza Gliwic wniosek o wydanie skierowania do kształcenia 

specjalnego 
 

3.2 Dokumenty wymagane od kandydatów do szkoły ponadpodstawowej: 
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
2) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zwolnieniu z tego egzaminu,  
3) aktualne orzeczenie z PPP o potrzebie kształcenia specjalnego, 
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4) dla kandydatów spoza Gliwic wniosek o wydanie skierowania do kształcenia 
specjalnego, 

5) zaświadczenie lekarskie zezwalające na naukę w wybranym zawodzie, 
6) w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 

sprzedawca oraz kandydatów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy wymagane są 
badania epidemiologiczne, 

7) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli kandydat je posiada, 
8) wniosek o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem wybranego zawodu, 
9) 3 zdjęcia. 

3.3 Dokumenty wymagane od kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej: 
1) świadectwo ukończenia gimnazjum, 
2) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zwolnieniu z tego egzaminu,  
3) aktualne orzeczenie z PPP o potrzebie kształcenia specjalnego, 
4) dla kandydatów spoza Gliwic wniosek o wydanie skierowania do kształcenia 

specjalnego, 
5) zaświadczenie lekarskie zezwalające na naukę w wybranym zawodzie, 
6) w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 

sprzedawca oraz kandydatów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy wymagane są 
badania epidemiologiczne, 

7) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli kandydat je posiada, 
8) wniosek o przyjęcie do szkoły ze wskazaniem wybranego zawodu, 
9) 3 zdjęcia. 

 
§4 Kryteria przyjęcia do szkoły 
4.1 Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy VII i VII Szkoły Podstawowej przyjmowani są 
poza procesem rekrutacji. 
4.2 Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy 
przyjmowani są poza procesem rekrutacji. 
4.3 Do klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia może być przyjęty uczeń, który uzyskał akceptację 
szkolnej komisji rekrutacyjnej. 
4.4 Do klasy I czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego może być przyjęty uczeń, który 
uzyskał akceptację szkolnej komisji rekrutacyjnej. 
4.5 Do klasy I trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego może być przyjęty uczeń, który uzyskał 
akceptację szkolnej komisji rekrutacyjnej. 
4.6 Szkolna komisja rekrutacyjna uwzględnia następujące kryteria: 

1) ilość uzyskanych punktów na egzaminie ósmoklasisty z przedmiotów język polski, 
matematyka pomnożona razy 0,3 oraz z języka obcego nowożytnego pomnożona 
razy 0,2; 

2) ilość uzyskanych punktów na egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego, historii 
i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka 
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym pomnożona razy 0,2; 

3) ilość punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej lub 
Gimnazjum w wyniku przeliczenia ocen z języka polskiego, matematyki, języka 
obcego; 

4) świadectwo ukończenia szkoły Podstawowej lub Gimnazjum z wyróżnieniem. 
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4.7 Szkolna komisja rekrutacyjna przyjmuje następujące zasady przyznawania punktów 
za oceny uzyskane w szkole podstawowej i gimnazjum, szczególne osiągnięcia 
uczniów oraz wynik egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego: 

 
 
Zagadnienie    

 

Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski  dopuszczający – 2 punkty 18 punktów  

dostateczny – 8 punktów 

dobry – 14 punktów  

bardzo dobry –17 punktów  

celujący – 18 punktów  

Matematyka dopuszczający – 2 punkty 18 punktów  
 dostateczny – 8 punktów 

dobry – 14 punktów  

bardzo dobry –17 punktów  

celujący – 18 punktów 

Język obcy dopuszczający – 2 punkty 18 punktów  

dostateczny – 8 punktów 

dobry – 14 punktów 

bardzo dobry –17 punktów 

celujący – 18 punktów 

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 punktów 

Aktywność społeczna na rzecz środowiska szkolnego w 
szczególności w formie wolontariatu 

3 punkty 

Egzamin ósmoklasisty 80 punktów 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 
-język polski- 0,3 pkt za każdy uzyskany procent, 
- matematyka- 0,3 pkt za każdy uzyskany procent, 
- język obcy nowożytny- 0,2 pkt za każdy uzyskany procent, 

 

Egzamin gimnazjalny 100 punktów 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 
-język polski- 0,2 pkt za każdy uzyskany procent, 
-historia i wiedza o społeczeństwie- 0,2 pkt za każdy 
uzyskany procent, 
- matematyka- 0,2 pkt za każdy uzyskany procent, 
- przedmioty przyrodnicze- 0,2 pkt za każdy uzyskany 
procent, 
- język obcy nowożytny- 0,2 pkt za każdy uzyskany procent, 

 
 
20 punktów 
 
20 punktów 
20 punktów 
 
20 punktów 
 
20 punktów 
 

 
§5 Zadania organów w zakresie rekrutacji 
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5.1 W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną 
w składzie: 

1) przewodniczący 
2) dwóch członków 

5.2 Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należy: 
1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, 

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły 
2) weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym 
3) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  
4) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych  
5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego 

5.3 W sprawach rekrutacji dyrektor Zespołu Szkół: 
1) powołuje komisję rekrutacyjną w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba 

wolnych miejsc w szkole, 
2) decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej w Zespole Szkół, w przypadku, gdy: 

a) uczeń powraca z zagranicy, 
b) liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie wolnych 

miejsc, którymi dysponuje Zespół Szkół i nie powołano szkolnej komisji 
rekrutacyjnej, 

3) podaje kandydatom do wiadomości kryteria rekrutacji, w terminie nie później niż do 
końca lutego każdego roku, 

4) wyznacza termin dodatkowej rekrutacji- od 13 do 17 lipca dla absolwentów 
przystępujących do egzaminu w późniejszym terminie, dodatkowa rekrutacja jest 
prowadzona w przypadku nie dokonania pełnego naboru, 

5) w przypadku nie dokonania pełnego naboru wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, 
a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do Zespołu Szkół, jeżeli liczba 
kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Zespół Szkół, 

6) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, 
warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do Zespołu Szkół 
o terminie ogłoszenia listy przyjętych oraz o obowiązku potwierdzania woli podjęcia 
nauki w Zespole Szkół- na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły. 

5.4 Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału do wyczerpania planowanego limitu 
miejsc. 
 
§6.Limity miejsc 
 
6.1 W roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się następujące limity miejsc do poszczególnych 
szkół: 

1) IX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla: młodzieży niepełnosprawnej w zakresie 
ruchu, wzroku, słuchu, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz 
niepełnosprawnościami sprzężonymi-dwa oddziały- maksymalnie 10 uczniów (6+4) 

2) Szkoła Branżowa I Stopnia dla: 
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a) młodzieży niepełnosprawnej w zakresie ruchu, wzroku, słuchu, autyzmu oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi - jeden oddział maksymalnie 16 uczniów, 

b) młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim- dwa oddziały 
maksymalnie po 16 uczniów, 

c) młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym- jeden oddział- maksymalnie 6 uczniów. 

 
6.2 Organizacja rekrutacji 
 

Rodzaj czynności 
Terminy 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Terminy 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 
Zespołu Szkół wraz 
z dokumentami potwierdzającymi 
przez kandydata spełnienie 
warunków branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym 

13 V – 25 VI 2019r. 26 VII - 30 VII 2019r. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie 
do Zespołu Szkół o świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej 
/gimnazjum oraz zaświadczenie 
o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego 

21 VI - 25 VI 2019r.  

Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do Zespołu Szkół dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

do 15 VII 2019 r. do 20 VIII 2019 r. 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisje rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych 

16 VII 2019r. 21 VIII 2019r. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą 
kształcenie zawodowe 
skierowania na badania lekarskie 
zakwalifikowanemu kandydatowi, 
który dokonał wyboru kształcenia 
w danym zawodzie 

16 -18VII 2019r. 21 -23 VIII 2019r. 

Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia poprzez 
przedłożenie oryginału 
świadectwa ukończenia 

16 VII - 24 VII 2019r. 21-29 VIII 2019 r. 
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Rodzaj czynności 
Terminy 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Terminy 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

gimnazjum i oryginału 
zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie 
zostały one złożone 
w uzupełnieniu wniosku 
o przyjęcie do szkoły, a w 
przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe- także 
orzeczenia lekarskiego, o którym 
mowa w art.134 ustawy Prawo 
oświatowe. 
 

Podanie do publicznej wiadomości 
listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nie przyjętych. 

25 VII 2019 r. 30 VIII 2019 r. 

Poinformowanie przez dyrektora 
szkoły kuratora oświaty o liczbie 
wolnych miejsc w klasach 
ponadpodstawowych. 

Niezwłocznie po podaniu 
do publicznej wiadomości 
listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych. 

Niezwłocznie po podaniu 
do publicznej wiadomości 
listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

 
§7.Przepisy końcowe 

 
7.1 Przy przyjmowaniu do Zespołu Szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w 
postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: 

1) Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby 
umieszczone w rodzinach zastępczych, 

2) Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 
indywidualny program nauczania. 

7.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. 


