
Kryteria dla kandydatów posiadających równorzędne wyniki 

oraz wymagana dokumentacja w formie załączników  

do wniosku rekrutacyjnego 

na rok szkolny 2015/2016 

 
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 większej liczby kandydatów posiadających równorzędne wyniki uzyskane w 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Spełnianie przez kandydata któregoś z w/w kryteriów zaznacza się w elektronicznie generowanym 

wniosku 

3. Kryteria wymienione powyżej mają jednakową wartość.  

4.Wniosek wygenerowany elektronicznie, zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty zawiera:  

1) imię, nazwisko,  

2) datę urodzenia  

3) numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4)  imiona i nazwiska rodziców kandydata,  

5)  adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata 

6)  adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,  

7)  wskazanie wybranych oddziałów od najbardziej do najmniej preferowanych, 

8) wskazanie wybranych w systemie szkół ponadgimnazjalnych -  maksymalnie trzech, 

5. Do  wydrukowanego wniosku dołącza się ( o ile zostało zaznaczone któreś z kryteriów 

równorzędności wyników):  

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt. 1 

odpowiednio:  

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                   

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem, 

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
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Dokumenty, o których mowa w pkt 5 b-d są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii 

albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu a także w postaci kopii poświadczanej za 

zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.  

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

6. W dalszym procesie rekrutacyjnym w terminach wskazanych Zarządzeniem Nr 13 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015r. składa się 

 

a) świadectwo ukończenia gimnazjum 

b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

c)zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 

lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  

d) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zaświadczenie lekarskie zawierające 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane 

zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub 

wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich – w szkole 

zawodowej do której kandydat został przyjęty przy składaniu oryginałów pobiera skierowanie na 

badanie. Oryginał zaświadczenia lekarskiego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 24 

sierpnia 2015r. 

e) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadgimnazjalnej, 

 

Dokumenty, o których mowa w pkt 6 a-e są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii 

albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu  

Dokumenty, o których mowa w pkt 6 a-b (świadectwo ukończenia gimnazjum  i zaświadczenie                     

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego) mogą być składane w postaci kopii 

poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył. Oryginały 

wraz z oświadczeniem potwierdzającym wolę  podjęcia nauki składa kandydat do szkoły 

ponadgimnazjalnej do której został zakwalifikowany. 

Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 6 c-e mogą być składane także w postaci kopii 

poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.  

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                      

i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły w roku szkolnym 2015/2016, rodzic kandydata 

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata.  

W przypadku braku zgody na rozstrzygnięcie komisji rekrutacyjnej rodzic kandydata może 

wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie  

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  
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