
ZASADY REKRUTACJI  
DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH  

IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH 

na rok szkolny 2023/2024 
 

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA  

2-letnie kształcenie w zawodzie: 

• technik pojazdów samochodowych, (KKZ),  

MG.43 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

 

I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów: 

od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.  
godz. 15:00 

Złożenie wniosku o przyjęcie (kwestionariusz)* wraz z 
dokumentami. 

Od 15 maja 2023 r. do 20 lipca 2023 r.  Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. 

 

 *Kwestionariusz osobowy dostępny w sekretariacie uczniowskim. 

 Szczegółowych informacji o naborze udziela sekretariat uczniowski - nr telefonu 32 231 49 11  

 lub 32 230 19 93, wewn. 32. 

II. Terminy rekrutacji do klasy pierwszej: 

od 23 czerwca 2023 r.  
do 10 lipca 2023 r.  
do godz. 15:00 

Kandydat dostarcza kopie świadectwo ukończenia branżowej szkoły  
I stopnia oraz zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole  
I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej  
w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat 
ubiega się o przyjęcie. 

28 lipca 2023 r.  
godz. 10:00 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów 
niezakwalifikowanych.  

Od 18 lipca 2023 r.  
do 25 lipca 2023 r.  
do godz. 15:00 

Termin potwierdzania przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego 
niepełnoletniego kandydata woli uczęszczania poprzez dostarczenie 
oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia  
i zaświadczenia. 
Uwaga!  Ponadto kandydaci zakwalifikowani zobowiązani są złożyć: 

− zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

− podpisane na odwrocie zdjęcia – szt. 2, 

− orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej  
(jeżeli kandydat taką posiada), 

− zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub 
konkursów. 

26 lipca 2023 r.  
do godz. 14:00 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 
szkoły.  

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, 
Dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. 



UWAGA! 

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe: 

W przypadku branżowej szkoły II stopnia, komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły, rozpatruje  

w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

III. Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 

Do wybranego oddziału danej szkoły uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów do 

wyczerpania planowanego limitu miejsc.  

W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, decyduje dyrektor szkoły, po uwzględnieniu oceny 

zachowania.  

 

Zajęcia edukacyjne (przedmioty) 
podlegające punktowaniu  

Język polski,  
Język obcy, (j. angielski, j. niemiecki lub inny wskazany przez kandydata) 
Matematyka,  
Technika lub Informatyka (ze wskazaniem przedmiotu przez kandydata) 

Punktacja szczegółowa 
Punktacja 
maksymalna 

Celujący 
Bardzo dobry 
Dobry 
Dostateczny 
Dopuszczający 

18 punktów 

72 punkty 

17 punktów 

14 punktów  

8 punktów 

2 punkty 

Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem 7 punktów 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza, wymienione na 
świadectwie 

3 punkty 

Dodatkowe punkty za udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 18 punktów 

 Łącznie 100 punktów 

Wszelkie wątpliwości, będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Samochodowych w Gliwicach.  

 
Podstawa prawna: 

1. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 30.01.2023 r., WE-KZ.537.2.2023 – Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy 

pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 

2023/2024 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów zwane dalej 

„Rozporządzeniem”. 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zmianami) zwana 

dalej „Ustawą”. 

 

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 rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—

19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z póżn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 


