
 

SZKOLNY  REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  KLAS  PIERWSZYCH   
SZKOŁY  BRANŻOWEJ  I  STOPNIA Nr 8 im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu 

na rok szkolny 2022/2023 

Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r. poz. 1148 ze zm. – dalej  

ustawa Prawo Oświatowe – rozdział 6, 
 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania  

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek  

i centrów Dz. U. z 2019 r. poz. 1737, 
 

- Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw – Dz. U. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287, 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (§ 11baa ust. 1) w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn.zm.), 
 

 

- Zarządzenia nr 6/22 Małopolskiego  Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów 

do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia 

i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na 

rok szkolny 2022/2023 stanowiące załącznik Nr 1  

 

§ 1  

 

1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych  Szkoły Branżowej 

I Stopnia im. inż. T. Tańskiego w Nowym Sączu. 

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor  powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza 

jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do szkoły 

w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. KANDYDACI, których stan zdrowia uniemożliwia kształcenie w danym zawodzie lub 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nie są przyjmowani do Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 8 

im. inż. T. Tańskiego w Nowym Sączu. 

 

 

§ 2 

 

1.   Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się w systemie 

elektronicznym    

2.   Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają 

możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji. 

3.  Terminarz rekrutacji: 

a)  od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00  - kandydaci do szkoły rejestrują się 

w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie: malopolska.edu.com.pl/kandydat oraz 

dostarczają wydrukowany wniosek  

     – tylko do szkoły pierwszego wyboru. 

     Wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego.  

      

 



 

U w a g a: 

 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty: 

 - wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej  

- e-mail: zss.nowysacz@neostrada.pl,   

- ePUAP. 

   

b) dokumenty potwierdzające:  

 - wielodzietność rodziny kandydata,  

     - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 - niepełnosprawność kandydata, jego rodzica, rodziców lub rodzeństwa, 

 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,  

    pliki do pobrania na stronie: malopolska.edu.com.pl/kandydat 

 

 

c)  od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o kserokopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

i o kserokopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (kopie potwierdzone przez 

dyrektora szkoły) oraz złożenie nowego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół 

do których kandyduje. 

  

d) do 12 lipca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.  

 

e) do 18 lipca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych 

przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

 

f)  19 lipca 2022 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną  

listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych, 

U w a g a: 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty: 

- wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły – 

www.zssns.pl   

       

g)   od 16 maja do 21 lipca 2022 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badanie 

lekarskie, kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do klasy I 

szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie, 
            

  

h)  od 20 lipca do 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej 

szkole przez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  

 

i)  26 lipca 2022 r. do godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych  i  listy kandydatów nieprzyjętych, 

 

j) do 29 lipca 2022 r. - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

mailto:zss.nowysacz@neostrada.pl


 

 

 

§ 3 

Wymagane dokumenty: 

• Podanie o przyjęcie do szkoły  wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacji oraz podpisane 

przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata,  składane tylko w szkole pierwszego 

wyboru, 

• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

 

• Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

• Kwestionariusz osobowy - druk do pobrania ze strony internetowej szkoły  -  www.zssns.pl 

• Oświadczenie o uczęszczaniu na zajęcia wdż - druk do pobrania ze strony internetowej szkoły -  

www.zssns.pl 

• Oświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii - druk do pobrania ze strony internetowej szkoły -  

www.zssns.pl 

• Karta informacyjna wydana przez szkołę podstawową, 

• Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów /dotyczy uczniów, którzy 

uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych/, 

 

• Opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej/dotyczy uczniów, którzy 

posiadają taką opinię lub orzeczenie/, 

 

• 2 fotografie /podpisane/; 

• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu –  

nie później niż do 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00  

albo do 12 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym. 
 

Uwaga: 
W przypadku braku możliwości przedłożenia w/w orzeczenia – rodzic kandydata informuje o tym 

dyrektora szkoły, nie później niż do 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – należy wskazać wówczas 

przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Składa się ją w postaci papierowej lub elektronicznej. 

  Wówczas orzeczenie składa się w sekretariacie szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później 

niż do 23 września 2022 r. 

  Nieprzedłożenie do 23 września 2022 r. orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją 

kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. 

 

W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie: 

- mechanik pojazdów samochodowych, 

- elektromechanik pojazdów samochodowych 
 

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. B, 

 

 

- mechanik motocyklowy 

orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. A2, 

 

 

- kierowca mechanik 

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. B, 

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami kat. C 

 

http://www.zssns.pl/
http://www.zssns.pl/
http://www.zssns.pl/


 

 

§ 4 

 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I Stopnia decyduje łączna liczba punktów 

uzyskanych:  

- z przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty zawartych w zaświadczeniu 

maksymalnie  

100 punktów, przy czym: 

a) wynik przedstawiony w procentach z: 

- języka polskiego 

- matematyki 

         mnoży się przez 0,35 

b) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego  –  

                                                                                                                      mnoży się przez 0,3 

 

- z przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły  

podstawowej maksymalnie 72 punkty, za oceny wyrażone w stopniu: 

 

- celującym - przyznaje się po 18 punktów, 

- bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów, 

- dobrym  - przyznaje się po 14 punktów, 

- dostatecznym - przyznaje się po   8 punktów, 

- dopuszczającym - przyznaje się po   2 punkty. 

 

- inne osiągnięcia ucznia opisane w § 5   - maksymalnie 18 punktów. 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może uzyskać maksymalnie 200 punktów. 

 

§ 5 

Inne osiągnięcia ucznia: 

1. Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów. 

2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym  

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego   - 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów. 

 

3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej  - 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty. 

 

 

 



 

 

4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez  

kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  

7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  

5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  - 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty 

 

5. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

 nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty 

 

6. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-5, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym - 4 punkty, 

b) krajowym  - 3 punkty, 

c) wojewódzkim - 2 punkty, 

d) powiatowym - 1 punkt. 

 

7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia 

w tych zawodach, z tym że  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 

za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

8. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty. 

 

9. Aby za osiągnięcie kandydat mógł otrzymać punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej. 

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej. 

 

 

 

 



 

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego 

oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

- bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,  

- dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

- dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

- dopuszczającym –przyznaje się po 5 punktów 

 

b) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów,  

oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,  

- dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

 

 

11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego  

egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty  w sposób określony w ust. 1, oceny 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu,  

z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.   

 

 

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego  oraz ocenę z jednego przedmiotu 

do wyboru spośród przedmiotów, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty 

odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego 

przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów.  

 

§ 6 

      

     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo mają: 
 

1. Kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów: 

a) wielodzietność rodziny – oświadczenie, 

b) niepełnosprawność jednego z rodziców    -  orzeczenie 

c) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata   - orzeczenia, 

d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu) 

f) objęcie kandydata pieczęcią zastępczą – dokument. 

 

 

 

 

 



 

§ 7 

Ustala się limit 4 oddziały po 30 uczniów w  SZKOLE  BRANŻOWEJ  I  STOPNIA Nr 8  

im. inż. T. Tańskiego w N. Sączu.  

Przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, których oceny zostaną przeliczone do 

poszczególnych kierunków na punkty, to:  

     - język polski 

 - matematyka 

              - technika  

dla wszystkich zawodów  

a ponadto 

 - fizyka za wyjątkiem lakiernika samochodowego, któremu do punktów przelicza się  

ocenę z chemii. 

 

Typ szkoły Zawód 
Liczba  

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

3 – letnia 

SZKOŁA BRANŻOWA 

I  STOPNIA Nr 8 

im. inż. Tadeusza Tańskiego 

w Nowym Sączu 

 

mechanik pojazdów samochodowych/1a,1b 

- język obcy do wyboru: j. angielski, j. niemiecki 

1 1/2  45 

 elektromechanik pojazdów samochodowych/ 

1f 

- język obcy do wyboru: j. angielski, j. niemiecki 

1/2 15 

 mechanik motocyklowy/1m 

- język obcy do wyboru: j. angielski, j. niemiecki 
1/2 15 

 kierowca mechanik/1c 

- język obcy do wyboru: j. angielski, j. niemiecki 
1/2 15 

    

3 – letnia 

SZKOŁA BRANŻOWA 

I  STOPNIA Nr 8 dla 

młodocianych pracowników 
im. inż. Tadeusza Tańskiego 

w Nowym Sączu 

mechanik pojazdów samochodowych/1a_mp 

- język obcy: j. angielski,  
1/6 5 

elektromechanik pojazdów samochodowych/ 

1a_mp-e 

- język obcy: j. angielski, 
1/6 5 

- lakiernik samochodowy/1a_mp-l 

- język obcy: j. angielski, 
1/6 5 

- blacharz samochodowy/1a_mp-b 

- język obcy: j. angielski, 
1/6 5 

- kierowca mechanik/1a_mp-k 

- język obcy: j. angielski,  
1/6 5 

- mechanik motocyklowy /1a_mp-m 

- język obcy: j. angielski, 
1/6 5 

RAZEM 4 120 
 

U W A G A:  

W Szkole Branżowej nie ustala się minimum punktowego.  

O kolejności kandydatów na liście przyjętych decyduje liczba uzyskanych punktów o których mowa w § 4 i 5. 

Nowy Sącz, dnia 21.04.2022 r. 


