
 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

KANDYDAT WYPEŁNIAJ ĄC WNIOSEK MO ŻE WYBRAĆ MAKSYMALNIE 3 SZKOŁY W BIAŁYMSTOKU, A W KA ŻDEJ 
SZKOLE  DOWOLN Ą LICZB Ę KLAS.  

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien złożyć do szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty: 

• wniosek o przyjęcie do szkoły: formularz do wypełnienia elektronicznie dostępny jest na stronie internetowej http://bialystok.e-
omikron.pl/ 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
• zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

(skierowanie zostanie wystawione i przesłane na adres e-mail rodzica podany w złożonym wniosku) 
• 3 podpisane zdjęcia 

oraz jeżeli dotyczy, to do wniosku należy dołączyć: 

• oświadczenie o wielodzietności  
• oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia wyroku sądu o 

rozwodzie, kserokopia aktu zgonu, rodzic sam potwierdza za zgodność z oryginałem 
• niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, rodzic sam 

potwierdza za zgodność z oryginałem) 
• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą – kserokopia,  rodzic sam potwierdza za zgodność z oryginałem 

  

 



 

Badania kandydatów do szkół  

Badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadpodstawowych zawodowych, będą przeprowadzane bezpłatnie 
na podstawie prawidłowo wystawionego przez szkołę skierowania, na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby. 
Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać: 

1. Skierowanie na badania. 
2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna). 
3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada). 
4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada). 
5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat 

jest tam leczony. 
6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań. 
7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada). 

 
 

SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY  

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu 
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi: 

1) za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 100 pkt. 

– uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki mnożone są przez przelicznik 0,35 oraz języka obcego nowożytnego na 
poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,3, np. 50%, 50×0,3=15 pkt. Maksymalna liczba punktów za 3 wyniki 100 procentowe 
wynosi 200×0,35+100×0,3=100 pkt); 



2) za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych- max 72 pkt. z których uczeń otrzymał 
najwyższe stopnie spośród: 

– dla kandydatów do TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO :  język angielski, historia, fizyka, chemia, geografia, informatyka, 

– dla kandydatów do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1 : język angielski, historia, WOS, fizyka, chemia, biologia, geografia, zajęcia 
techniczne, informatyka, wychowanie fizyczne, 

– ocena celująca            – 18 pkt. 

– ocena bardzo dobra      – 17 pkt. 

– ocena dobra                – 14 pkt. 

– ocena dostateczna       –   8 pkt. 

– ocena dopuszczająca      –   2 pkt. 

3) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt. 

4) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt  

5) szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 18 pkt.:  

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

• tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt 
• tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt 
• tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

 b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 
ogólnopolskim: 



• tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt 
• tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt 
• tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt. 

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt, 
• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt, 
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt, 
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt, 
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt, 
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt; 

d) uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 10 pkt, 

• dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 7 pkt, 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 5 pkt, 

• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt, 
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 

pkt, 
• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 

pkt; 

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5 lit. a-d, 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 

  UWAGA! 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 gimnazjum przyznaje się jednorazowo 
punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

Zarządzenie Nr 20/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku 

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za 
wysokie w tych zawodach, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, w województwie podlaskim 

Preferencje przy przyjmowaniu do szkół: 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na 
stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana 
szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: 
a) wielodzietność kandydata, 
b) niepełnosprawność kandydata, 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 



 3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziału w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli 
posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum. 

Procedura odwoławcza 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub 
kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. 
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą 
kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 
dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na 
rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły. 

 


