
Informujemy, że na rok szkolny 2021/2022 będzie przeprowadzana rekrutacja dla 

Absolwentów Szkół Podstawowych wg. następujących wytycznych: 

Absolwenci Szkół Podstawowych (do 5-letniego technikum i 3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia) 

 

Termin składania podań w postępowaniu rekrutacyjnym:  

– 17 maja 2021 r. –  21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 

 

Złożenie wniosku (do wypełnienia na stronie OMIKRON i wydrukowania) o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej /dotyczy także  kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły,  

niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej – wniosek do pobrania ze strony internetowej 

szkoły: www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl 

Wnioski oraz załączniki można składać elektronicznie na adres: uczniowskizsm3@interia.pl 

  

– od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r.  do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenie  o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  zmiana przez kandydata 

wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje. 

Wymagane dokumenty : 

– wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej – składany jest tylko do szkoły 

pierwszego wyboru - wraz z załącznikami jeśli dołączamy je do wniosku, 

– oryginał lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

– oryginał lub poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie 

(dotyczy technikum i branżowej szkoły I stopnia - skierowanie wydaje szkoła od 17 maja do 26 lipca 

2021 r. i od 03 sierpnia do 13 sierpnia 2021 r.) 

– 2 fotografie 

– laureaci konkursów przedmiotowych (dyplom lub zaświadczenie) 

 orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (dotyczy zawodów 

samochodowych)  

Ogłaszanie wyników rekrutacji w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży : 

– 22 lipca 2021 r.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych  do szkoły. 

 

- od 17 maja 2021 r. – 26 lipca 2021 r.  

 

Wydanie przez szkołę pierwszego wyboru, prowadzącą kształcenie zawodowe, skierowania na 

badania lekarskie.  
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 -od 23 lipca 2021 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami *. 

– 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Terminy składania podań w postępowaniu podczas rekrutacji uzupełniającej:  

- od 3 sierpnia 2021 r do 5 sierpnia 2021 r. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej /dotyczy także  kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie do szkoły,  niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej – 

wniosek do pobrania ze strony internetowej szkoły: zespolszkolmechanicznych.edu.pl 

-16 sierpnia 2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych  do szkoły w rekrutacji uzupełniającej. 

- od 3 sierpnia 2021r. do 13 sierpnia 2021 r.  

Wydanie przez szkołę pierwszego wyboru, prowadzącą kształcenie zawodowe, skierowania na 

badania lekarskie dla kandydatów , którzy złożyli wniosek w postępowaniu rekrutacyjnym 

uzupełniającym. 

 

- od 17 sierpnia 2021 r do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami *. 

- 23.08.2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych po zakończeniu postępowania w rekrutacji uzupełniającej. 

 

Szkolna komisja rekrutacyjna ustala dla wszystkich klas punktowane wybrane zajęcia edukacyjne: 

– język polski 

– język obcy nowożytny 



– matematyka  lub geografia (w zależności od zawodu) 

– informatyka  

W przypadku przeliczenia na pkt ocen z zajęć edukacyjnych o których mowa w §4 niżej wymienionego 

rozporządzenia: 

– celujący –           18 punktów 

– bardzo dobry –   17 punktów 

– dobry –               14 punktów 

– dostateczny –       8 punktów 

– dopuszczający –   2 punkty 

Zadania szkolnej komisji rekrutacyjnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 

sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do 

czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I 

stopnia dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej. 

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie 
roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 

Odwołanie od odmowy przyjęcia przez komisję rekrutacyjną rozpatruje Dyrektor szkoły w terminie 7 dni  od złożenia 
odwołania po otrzymaniu przez rodzica uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisję rekrutacyjną. Regulamin 
uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa 
w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe). 

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie  § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)  

Dodatkowe informacje: 

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

w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 

marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z 

póżn.zm.) mogą byd procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązao 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.  

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat 

pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym 

albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniający, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. 

Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, 

do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2021 r. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. 

zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został 

przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do 

którego został przyjęty. 


