
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

TECHNIKUM ENERGETYCZNO – ELEKTRONICZNEGO NR 9 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE 

ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 8 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z dnia 31 października 2016 r. - Dz.U. 
2016 poz. 1943). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i 
placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610). 

3. ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2012 r. 
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym 
terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w 
art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr 
pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły 
policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021. 

 

I TERMINY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja prowadzona jest systemem elektronicznym. 

 

Lp. Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 

z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych 

i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, 

oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych 

predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe 

od 15 czerwca 

2020 r.  

do 10 lipca 2020 r.  

do godz. 15.00 

2 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

od 26 czerwca 

2020 r.  

do 10 lipca 2020 r. 

do godz. 15.00 

3 

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału 

międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole 

ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów 

szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów 

prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. 

od 15 czerwca 

2020 r. do 22 

czerwca 2020 r. do 

godz. 15.00 

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/04/20170404_rozp_rekrutacja.pdf
https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/04/20170404_rozp_rekrutacja.pdf


4 

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa 

w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, 

o których mowa w  pkt 5-7. 

do  12 czerwca 

2020 r. 

5 

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych* 

  

od 23 czerwca 

2020 r. do 7 

lipca  2020 r. 

II termin do 30 

lipca 2020 r. 

6 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* 

od 23 czerwca 

2020 r. do 7 

lipca  2020 r. 

II termin do 30 

lipca 2020 r. 

7 

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* 

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy 

wstępne)* 

od 23 czerwca 

2020 r. do 7 

lipca  2020 r. 

II termin do 30 

lipca 2020 r. 

8 
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 

I termin do 

9  lipca  2020 r.  

II termin do 31 

lipca 2020 r. 

9 
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, 

I termin do 

9  lipca  2020 r.  

II termin do 31 

lipca 2020 r.  

10 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, 

sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna). 

I termin do 

9  lipca  2020 r. 

II termin do 31 

lipca 2020 r.  

  

11 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana 

przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do 

których kandyduje 

od 31 lipca do  4 

sierpnia 2020 r. do 

godz. 15.00 

12 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 4 sierpnia 2020 

r. 

13 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 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 

do 11 sierpnia 2020 

r. 

14 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
12 sierpnia  2020 r. 



15 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie 

od 15 czerwca 2020 

r. 

do 14 sierpnia 2020 

r.  

16 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, 

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz 

odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**. 

od 13 sierpnia  do 

18 sierpnia 2020 r. 

do godz. 15.00 

  

17 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

19 sierpnia 2020 r. 

- do godz. 14.00 

18 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 
19 sierpnia 2020 r. 

19 
Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie 

wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 

do 20  sierpnia 

2020 r. 

20 
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia. 

do 

22  sierpnia  2020 r. 

21 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

do 3 dni od dnia 

wystąpienia 

o sporządzenie 

uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

22 
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia 

otrzymania 

uzasadniania 

odmowy przyjęcia 

23 
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia 

złożenia odwołania 

do dyrektora szkoły 

 

II WARUNKI PRZYJĘCIA DO TECHNIKUM ENERGETYCZNO – ELEKTRONICZNEGO NR 9  

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

1. Do Technikum Energetyczno – Elektronicznego nr 9 przyjęci zostaną uczniowie w kolejności od najwyższej liczba 

punktów do wyczerpania limitu miejsc, które szkoła posiada. 

2. O przyjęciu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako: 

 

a) wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – łącznie maksymalnie 100 

pkt. 

 wynik przedstawiony w procentach z : 

- języka polskiego, 

- matematyki 

MNOŻY SIĘ PRZEZ 0,35; 



- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

MNOŻY SIĘ PRZEZ 0,30. 

 

b)  suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej:  

- języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i informatyki do klasy technik informatyk; 

        - języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i fizyki do klasy technik elektryk i technik elektronik; 

 

 punkty za oceny na świadectwie kandydata ustalone będą według zasad: 

   celujący - 18 pkt. 

   bardzo dobry - 17 pkt. 

   dobry - 14 pkt. 

   dostateczny - 8 pkt. 

   dopuszczający - 2 pkt. 

 

c) punkty za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej – 

maksymalnie 18 pkt. według zasad ustalonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty: 

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumieo:  

                       - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

 - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

 - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  



- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,  

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;  

 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych 

lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, na szczeblu:  

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,  

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

d) ukooczenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt. 

e) aktywnośd społeczna  - 3 pkt. 

III WARUNKI PRZYJĘCIA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 8  

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

1. Do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8 przyjęci zostaną uczniowie w kolejności od najwyższej ilości punktów do 

wyczerpania limitu miejsc, które szkoła posiada. 

2. O przyjęciu decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako: 

 

a) wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – łącznie maksymalnie 100 

pkt. 

 wynik przedstawiony w procentach z : 

- języka polskiego, 

- matematyki, 

MNOŻY SIĘ PRZEZ 0,35; 



- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

MNOŻY SIĘ PRZEZ 0,30. 

b)  suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej:  

        - języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i fizyki do klasy w zawodzie elektryk; 

 

 punkty za oceny na świadectwie kandydata ustalone będą według zasad: 

   celujący - 18 pkt. 

   bardzo dobry - 17 pkt. 

   dobry - 14 pkt. 

   dostateczny - 8 pkt. 

   dopuszczający - 2 pkt. 

 

c) punkty za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej – 

maksymalnie 18 pkt. według zasad ustalonych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty: 

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumieo:  

                       - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

 - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

 - tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  



 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,  

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;  

 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych 

lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, na szczeblu:  

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,  

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

d) ukooczenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt. 

e) aktywnośd społeczna  - 3 pkt. 

 

IV OSOBY ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty 

oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukooczenia szkoły 

podstawowej, przy czym za uzyskanie z:  

 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

 

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;  

 

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  



b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  

 

 

2. 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 ukooczenia 

szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego 

dotyczy zwolnienie. 

 

V ZWOLNIENIA Z POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, PIERWSZEOSTWO W PRZYJĘCIU DO TECHNIKUM 

ENERGETYCZNO – ELEKTRONICZNEGO NR 9  

ORAZ  DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 8 

 

 

1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o 

zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie  

z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943) są przyjmowani  

w pierwszej kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukooczenia gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie o 

braku przeciwwskazao zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania, pierwszeostwo w 

przyjęciu mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwośd wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno  - 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę: 

 wielodzietnośd rodziny kandydata, 

 niepełnosprawnośd kandydata, 

 niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata, 

 samotne wychowanie kandydata w rodzinie, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

UWAGA 

Zgodnie z art.20f ust.1 pkt 2 oraz art. 20zc ust.2 ustawy o systemie oświaty – brak 

zaświadczenia lekarskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły 

ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe 

 

 

 

 



VI KANDYDACI Z ZAGRANICY 

 

1. Kandydaci z zagranicy przyjmowani są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 2 stycznia 2015 r. §6 pkt 2 „ uczeo przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy 

lub na odpowiedni semestr oraz przyjmowany do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej 

kształcenie zawodowe – na podstawie dokumentów  

i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazao zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu, … , jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami”. 


