
 

Regulamin rekrutacji   

do Zespołu Szkół Samochodowych 

w Bydgoszczy 
 

 

 

§ 1 

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół Samochodowych odbywa się na podstawie Ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów  oraz na podstawie Zarządzenia w sprawie zasad rekrutacji uczniów do 

szkół publicznych w województwie Kujawsko-Pomorskim na dany rok szkolny, wydawanego 

corocznie przez Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty.  

1. Regulamin określa  kryteria przyjęcia do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy 

w tym w szczególności: 

1) kryteria przyjęcia do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych: 

a) Technikum Samochodowego 

b) Branżowej Szkoły I Stopnia Samochodowej 

 

§ 2 

1. Do szkół wymienionych w § 1 ust. 1  punkt 1 będą przyjmowani kandydaci, którzy są 

absolwentami ośmioklasowej szkoły podstawowej, a w dniu rozpoczęcia nauki nie 

ukończyli 18 roku życia.  

2. W szczególnym przypadku dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie do szkoły 

kandydata pełnoletniego. 

 

§ 3 

 

1. Kandydaci do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 2 ust. 1  

składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty: 

1) podanie o przyjęcie do szkoły wygenerowane w systemie elektronicznego 

naboru z aktualnymi danymi teleadresowymi kandydata i opiekunów; 

2) oryginał lub poświadczony odpis świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty;  

3) dwie fotografie; 

4) kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami 

dołączają posiadane orzeczenia kwalifikacyjne poradni psychologiczno-  

pedagogicznej; 

5) kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe lub artystyczne, wg 

Rozporządzenia, dołączają odpowiednie zaświadczenia; 

6) kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych 

wymienionych w § 7 ust. 2  dołączają odpowiednie zaświadczenia;  

 

 



§ 4 

 

1. Kandydaci do szkół o których mowa w § 1  składają wraz  

z dokumentami wymienionymi w § 3 dodatkowo zaświadczenia lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie i dla kandydatów na kierowców, 

wydane na podstawie odrębnych przepisów przez uprawnionego lekarza. Stosowne 

formularze skierowań na badanie kandydat pobiera  w sekretariacie szkoły. 

 

 

§ 5 

 

Kandydaci do Zespołu Szkół Samochodowych, będący laureatami konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program   obejmuje 

w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, 

przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie, jednak  

z uwzględnieniem wymogów określonych w § 4. 

 

 

§ 6 

 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Zespołu Szkół Samochodowych decydują 

kryteria uwzględniające: 

1) oceny z języka polskiego i matematyki; 

2) oceny z dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

3) inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

zwłaszcza:  

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

b) udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej  

na szczeblu wojewódzkim; 

c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym; 

d) działalność wykonywana w ramach wolontariatu; 

e) ocenę zachowania; 

4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu ośmioklasisty, zawarte 

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. 

 

§ 7 

 

Punktacja za kryteria wymienione w § 6 ustalana jest w corocznie wydawanym Zarządzeniu 

Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie Kujawsko-Pomorskim na rok 

szkolny oraz sposobu przeliczania na punkty ocen i wyników egzaminu ośmioklasisty, a także 

sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów, zawartych  

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

 

§ 8 

 

1. Ustala się następujące  dwa zajęcia edukacyjne wymienione w § 6 ust. 1 punkt 2) 

1) Do Technikum Samochodowego w zawodzie technik pojazdów samochodowych: 

język obcy *), fizyka; 

2) Do Technikum Samochodowego w zawodzie technik transportu drogowego:  

język obcy *), geografia; 



3) Do Branżowej Szkoły I Stopnia Samochodowej w zawodach mechanik pojazdów 

samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych:  

język obcy*, technika; 

4) Do Branżowej Szkoły I Stopnia Samochodowej w zawodzie lakiernik samochodowy: 

język obcy*, chemia; 

5) Do Branżowej Szkoły I Stopnia Samochodowej w zawodzie kierowca mechanik: 

język obcy*, geografia; 

 

*) w przypadku , gdy kandydat uczył się w szkole podstawowej więcej niż jednego 

języka obcego bierze się pod uwagę ocenę z języka wskazanego przez kandydata. 

 

 

§ 9 

 

1. O przyjęciu kandydata do wybranej szkoły decyduje  suma punktów uzyskanych przez 

kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym według zasad  przeliczania 

opisanych w § 7.  

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo do szkół ponadpodstawowych mają kandydaci wymienieni w § 10 

rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia  

z jednych typów szkół do innych ( dz. U. Nr 26, poz. 323) 

3. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich 

obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym: 

a) Średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

b) Ocena zachowania; 

 

 

§ 10 

 

1. W procesie rekrutacji obowiązują terminy ustalone Zarządzeniem Kujawsko- 

Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 11 

 

1. Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym i jest przeprowadzana przez Wydział 

Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

 

 

 

Z A T W I E R D Z A M ; 

 

 
 

 

 


