Regulamin rekrutacji do klas pierwszych technikum, branżowej szkoły I stopnia
oraz na semestr pierwszy branżowej szkoły II stopnia Zespołu Szkół nr 1 im.
Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2021/2022
1. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi nabór do klas
pierwszych technikum oraz branżowej szkoły I stopnia oraz na pierwszy semestr branżowej szkoły II
stopnia na rok szkolny 2021/2022 w następujących zawodach:
a) Technikum nr 1 (5 - letnie):







Technik budownictwa;
Technik ekonomista;
Technik rachunkowości
Technik logistyk;
Technik żywienia i usług gastronomicnych;
Technik usług fryzjerskich;

b) Branżowa szkoła I stopnia (3 - letnia)*:


























Kucharz;
Fryzjer;
Magazynier-logistyk;
Kelner;
Cukiernik;
Sprzedawca;
Mechanik pojazdów samochodowych;
Murarz-tynkarz;
Mechanik motocyklowy;
Monter zabudowy i robót wykończeniowych;
Dekarz;
Cieśla;
Piekarz;
Stolarz;
Krawiec;
Elektryk;
Elektromechanik;
Jeździec;
Monter – elektronik;
Fotograf;
Ślusarz;
Lakiernik;
Blacharz samochodowy;
Monter izolacji przemysłowych;
Wsyztkie pozostałe zawody objęte klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego.

*Do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są młodociani pracownicy, którzy w
okresie przyjęć do szkół podpiszą umowę o pracę z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego.
W okresie rekrutacji wymagane jest pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia
młodocianego pracownika (deklaracja zgody).
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c) Branżowa szkoła II stopnia (2 –letnia):




Technik handlowiec;
Technik żywienia i usług gastronomicznych;
Technik usług fryzjerskich.

2. Terminarz składania dokumentów do technikum oraz branżowej szkoły I stopnia:


od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r do godz. 1500 – składanie wniosków o przyjęcie do
szkoły przez kandydatów wraz z dokumentami (podpisanymi przez co najmniej jednego
rodzica/opiekuna prawnego);



od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r. – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowań na badania lekarskie;



od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 1500 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje;



do 14 lipca 2021r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków
poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności;



do 21 lipca 2021r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności
zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach;



22 lipca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;



od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. do godz. 1500 – potwierdzanie przez rodzica kandydata
albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły, złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;



2 sierpnia 2021r. do godz. 1400 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3. W trakcie rekrutacji kandydatów do szkół ponadpodstawowych (technikum, branżowa szkoła
I stopnia) przyjmuje się następujący sposób przeliczania na punkty:
Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt, w tym:
a) 100 pkt za egzamin ósmoklasisty:




język polski – x% razy 0,35;
matematyka – x% razy 0,35;
język obcy nowożytny – x% razy 0,3;

b) 100 pkt za świadectwo w tym konkursy:




język polski – max 18 pkt;
matematyka – max 18 pkt;
wynik z pierwszego przedmiotu – max 18 pkt (pierwsza najwyższa ocena na świadectwie
spośród przedmiotów: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o
społeczeństwie, technika);
2



wynik z drugiego przedmiotu – max 18 pkt (pierwsza najwyższa ocena na świadectwie spośród
przedmiotów: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie,
technika);

za oceny na świadectwie – max 4 razy 18 pkt = 72 pkt
celujący
18 pkt
bardzo dobry 17 pkt
dobry
14 pkt
dostateczny
8 pkt
dopuszczający 2 pkt
Tab. Punktacja za oceny na świadectwie




świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt;
aktywność na rzecz innych ludzi (wolontariat) – 3 pkt;
szczególne osiągnięcia – max: 18 pkt.

c) w przypadku przeliczania na punkty kryterium – szczególne osiągnięcia za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:




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;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:




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;

3) 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;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:



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,
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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;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, 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.

4. Schemat podziału maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
szkoły ponadpodstawowej na lata szkolne 2021/2022
Maksymalna liczba punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym

Kryteria - świadectwo
aktywność na rzecz innych ludzi:

3 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem:

7 pkt

szczególne osiągnięcia:

18 pkt

wynik z języka polskiego:

18 pkt

wynik z matematyki:

18 pkt

wynik z pierwszego przedmiotu:

18 pkt

wynik z drugiego przedmiotu:

18 pkt
Max:

100 pkt
wyniki z egzaminu
ósmoklasisty w %

punkty
w postępowaniu
rekrutacyjnym

wynik z języka polskiego

100%

x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki

100%

x 0,35 = 35 pkt

100%

x 0,3 = 30 pkt

Kryteria – egzamin ósmoklasisty

wynik z języka obcego nowożytnego
Max:
Razem:

100 pkt
200 pkt

5. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów,
którzy:
 posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
 posiadają 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 ubiegają się o przyjęcie;
 posiadają zaświadczenie lekarskie;
6. Na semestr pierwszy publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy
ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który
ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.
7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 5 i 6 niż
liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę łącznie następujące kryteria:
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wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących
ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do danego oddziału tej szkoły;
świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;

8. Terminarz składania dokumentów do branżowej szkoły II stopnia:


od 17 maja 2021r. do 23 czerwca 2021r. - złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły
II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;



od 25 czerwca 2021r. do 13 lipca 2021r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do branżowej
szkoły II stopnia o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia i 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;



do 13 lipca 2021r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w
oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności;



do 21 lipca 2021r. - 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;



22 lipca 2021r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;



od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania
lekarskie;



od 22 lipca 2021r. do 28 lipca 2021r. - potwierdzenie przez kandydata rodzica lub opiekuna
prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do branżowej szkoły II stopnia w postaci
przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie
nauczanym w branżowej szkoły I stopnia , którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkle II stopnia oraz zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu;



30 lipca 2021 r. do godz. 1200 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie aktualne przepisy
prawa oświatowego.
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