
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW  
DO KLAS PIERWSZYCH  

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH  
W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 

 
 

TECHNIKUM  
 
 

1.  Rekrutacją do Zespołu Szkół Budowlanych zajmuje się Szkolna Komisja   
     Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 
     Na rok szkolny 2012/2013 będzie prowadzony nabór elektroniczny.    
     Kandydaci dokonują wyłącznie rejestracji elektronicznej. 
 
 

2.  PLANOWANY LIMIT MIEJSC: 
  technik budownictwa –  64 
  technik drogownictwa – 32 
  technik geodeta –           32 
  technik informatyk –      32 

 
 

3.  PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ: 
 kandydaci do klas pierwszych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych  
 wprowadzają podania przez Internet (tylko do szkoły pierwszego wyboru)  
 i składają dokumenty w wybranej szkole w wyznaczonym terminie.  

 
 

4. WAŻNE TERMINY: 
 

 14 maja – 25 czerwca 2012r. do godz. 12:00 - wprowadzanie podań przez 
Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół 

 

 29 czerwca – 2 lipca do godz. 15:00  - dostarczanie do szkoły pierwszego 
wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum  

     i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu   
     gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) 

 

 5 lipca 2012 r. do godz. 10:00 – ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy 
kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 

 

 do 9 lipca 2012 r. do godz. 12:00 – potwierdzanie przez kandydatów   
     woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału  



     świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  
     o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 
 

  UWAGA! 
Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa do danej szkoły  
w terminie (tzn. potwierdzenia woli uczęszczania do danej szkoły) jest 
jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych. 
  

 10 lipca 2012 r. do godz. 10:00 – ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy   
     przyjętych do szkoły  
 

 Od 10 lipca – 31 sierpnia 2012 r. – składanie - przez uczniów nieprzyjętych 
do wybranych szkół - oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują   

     wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach podawana będzie  
     w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych.  
 
  
5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PUNKTACJI: 
 
- egzamin gimnazjalny  
 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 
 język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,                   

maksymalnie 20 punktów 
 historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 

maksymalnie 20 punktów 
 matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 

maksymalnie 20 punktów 
 przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent 

maksymalnie 20 punktów 
 język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 0,2 punktu za każdy 

uzyskany procent 
maksymalnie 20 punktów 
(maksymalnie 100 punktów) 
 

- za oceny uzyskane w gimnazjum (język polski i 3 przedmioty kierunkowe)  
  będą przyznawane następujące punkty: 
 
   celujący            19 punktów 
   bardzo dobry   16 punktów 
   dobry                13 punktów 
   dostateczny       9 punktów 
   dopuszczający  0 punktów 
 



Punktowane przedmioty kierunkowe to: 
Technik budownictwa i technik drogownictwa:  matematyka, technika, fizyka z 
astronomią 

Technik geodeta: matematyka, geografia, technika 

Technik informatyk: matematyka, informatyka, język angielski. 
 

 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów 
 

 uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym 
organizowanym przez kuratora oświaty: 

          za jeden tytuł - 10 punktów,  
          za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty  
          (maksymalnie 12 punktów) 
 

 inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych  
     i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne,  
     co najmniej na szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie    
     ukończenia gimnazjum:  

          I miejsce lub tytuł laureata - 5 pkt,  
          II miejsce lub tytuł finalisty - 4 pkt  
          III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt 
          (maksymalnie 5 punktów) 
 
Nasza szkoła przyznaje punkty za zdobycie miejsc od I do III w konkursach 
organizowanych przez ZSM-E i naszą szkołę. 
 

 stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 
(wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum) –  

          2 punkty 
 

 absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE –   
         uzyskują dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech   
         wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na   
         świadectwie ukończenia gimnazjum  
 
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200 punktów. 
 
6. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego   
    Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych   
   przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w  
   zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program   
   obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej   
   jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych   



   przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do wybranej szkoły  
   ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich  
   punktach.   

7. Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego 
Kuratora  Oświaty w roku szkolnym 2011/2012: język polski, język niemiecki, 
język angielski, język francuski, język rosyjski, historia, matematyka, fizyka, 
biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie. 

8. Uczniowie przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły w kolejności    
    zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 
 
9. Minimalna liczba punktów wymaganych przy przyjęciu kandydatów do klas  
  pierwszych: 0 punktów. 
   

10. Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do dyrektora szkoły 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
 
 
1.  Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 na rok szkolny 2012/2013 będzie   
     prowadzony nabór elektroniczny.    
     Kandydaci dokonują wyłącznie rejestracji elektronicznej.  
 

2. PLANOWANY LIMIT MIEJSC: 
 

 lakiernik                                                                                  16 miejsc 
K1 Wykonywanie prac lakierniczych. 
 
 murarz - tynkarz                                                                    16 miejsc 
K1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
      
 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych                   16 miejsc 
K1 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci  
      komunalnych 
K2 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji   
      Sanitarnych 
 
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie                
                                                                                                      16 miejsc 
K1 Montaż systemów suchej zabudowy. 
K2 Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich 
K3 Wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych. 
 
(Litera „K” oznacza kwalifikacje możliwe do zdobycia przez ucznia w trakcie 
trwania nauki). 

 
3.  Przy przyjęciu uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej obowiązują   
     terminy rekrutacji i punktacja jak do technikum, nie określa się minimum   
     punktowego.  
 

4.  Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej zobowiązani są dostarczyć   
     do sekretariatu szkoły:  

 świadectwo ukończenia gimnazjum  
 zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego  



 umowę o pracę lub zaświadczenie od  pracodawców o zamiarze 
zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i nauki 
zawodu z dniem 1 września 2012 r. 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kształcenia w określonym zawodzie lub oświadczenie rodziców  

     o dostarczeniu ww. zaświadczenia po zakwalifikowaniu się kandydata  
     do szkoły.  

 

5. Wybrane zajęcia edukacyjne dla wszystkich zawodów, z których oceny będą    
    przeliczane na punkty: 
   język polski, matematyka, technika i wychowanie fizyczne 
 

6. O kolejności na liście uczniów przyjętych na wybrany profil decyduje ilość   
   uzyskanych punktów wg przyjętych zasad. W przypadku małej ilości punktów   
   uczeń może zostać przyjęty na inny profil (w przypadku wolnych miejsc)  
   lub kontynuować naukę w wybranym zawodzie w naszej Zasadniczej Szkole    
   Zawodowej.  
 
       SZKOŁA POMAGA UCZNIOM W ZNALEZIENIU PRAKTYKI. 
 
 
 
 
 
 


