
 

Zasady Rekrutacji 

uczniów na rok szkolny 2019/2020 

do klas pierwszych Technikum Nr 1 w Zespole Szkół 

Budowlano-Informatycznych im. Mikołaja Kopernika  

w Żorach 
Szkoła prowadzi nabór  uczniów do klas pierwszych do Technikum Nr 1 (do szkoły 

ponadgimnazjalnej oraz ponadpodstawowej) w następujących zawodach: 

 Technik budownictwa  

 Technik informatyk  

 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  

 Technik geodeta  

 Technik mechatronik  

 Technik pojazdów samochodowych  

 Technik elektryk 

 Technik robót wykończeniowych w budownictwie  

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym  oraz terminy składania dokumentów do klasy pierwszej 

ponadgimnazjalnej /ponadpodstawowej w Technikum Nr 1 

 

Lp. 

 

Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej 

wraz z dokumentami 

 

 

od 13 maja 2019 

do 25 czerwca 2019 

od 26 lipca 2019 

do 30 lipca 2019 

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły o świadectwo ukończenia 

gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o 

zaświadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego/wyniku egzaminu 

zewnętrznego 

 

od 21 czerwca 2019 

do 25 czerwca 2019 

 

3 Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły 

ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej  

i dokumentów potwierdzających 

 

 

 

 

 

 



spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczonych w oświadczeniach, w 

tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności związanych z 

ustaleniem tych okoliczności 

 

 

do 28 czerwca 2019 do 05 sierpnia 2019 

4 Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły 

ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej 

i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

ustalonych przez wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta okoliczności 

wskazanych w oświadczeniach 

 

 

 

 

 

do 15 lipca 2019 

 

 

 

do 20 sierpnia 2019 

5 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych 

 

 

 

16 lipca 2019 

 

21 sierpnia 2019 

6 Wydanie przez szkołę skierowania na 

badanie lekarskie 

 

 

od 16 lipca 2019 

do 18 lipca 2019 

od 21 sierpnia 2019 

do 23 sierpnia 2019 

7 Potwierdzenia przez rodzica 

kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia świadectwa ukończenia 

gimnazjum/szkoły podstawowej i 

zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego/egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o 

 

 

od 16 lipca 2019 

do 24 lipca 2019 

 

 

od 21 sierpnia 2019 

do 29 sierpnia 2019 



przyjęcie do szkoły, a w przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe – także orzeczenia 

lekarskiego, o którym mowa w art. 134 

25 lipca 2019ustawy Prawo Oświatowe 

(zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu) 

8 Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły 

 

25 lipca 2019 

 

30 sierpnia 2019 

9 Poinformowanie przez dyrektora 

szkoły 

ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej 

kuratora oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole 

Niezwłocznie po 

podaniu do 

publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów 

przyjętych i 

nieprzyjętych w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Niezwłocznie po 

podaniu do 

publicznej 

wiadomości listy 

kandydatów 

przyjętych i 

nieprzyjętych w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

 

 

Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej  na stronie internetowej : 

https://slaskie.edu.com.pl  w terminie podanym przez Śląskiego Kuratora 

Oświaty tj. od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. 

 

 

Wydrukowane i podpisane podanie należy złożyć wyłącznie w szkole 

pierwszego wyboru. 

  

https://slaskie.edu.com.pl/


Przeliczanie punktów : absolwenci szkoły 

podstawowej 

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 stosuje się przeliczanie na punkty 

ocen wybranych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oraz wyników egzaminu ósmoklasisty : 

Zagadnienia objęte punktacją Punktacja szczegółowa 

Język polski 

 

 

dopuszczający – 2 punkty 

dostateczny – 8 punktów 

dobry – 14 punktów 

bardzo dobry – 17 punktów 

celujący – 18 punktów 

Język angielski 

 

Matematyka  

 

Fizyka 

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 

wyróżnieniem 

 

7 punktów 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanych przez kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych porozumień 

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego -10 pkt 

tytuł laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 pkt 

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 pkt  

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących 

konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanych przez Śląskiego Kuratora 

Oświaty 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

przedmiotowego – 10 pkt 

dwóch lub więcej tytułów laureata  konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt 

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 

tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt 

tytuł laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 pkt 

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 



interdyscyplinarnego – 3 pkt 

Uzyskanie w zawodach artystycznych lub 

sportowych organizowanych przez Śląskiego 

Kuratora Oświaty 

międzynarodowym – 4 pkt 

krajowym – 3 pkt 

wojewódzkim – 2 pkt 

powiatowym – 1 pkt 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty  

z języka polskiego i matematyki 

dopuszczający – 5 pkt 

dostateczny – 10 pkt 

dobry – 20 pkt 

bardzo dobry – 25 pkt 

celujący – 30 pkt 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty  

z języka nowożytnego oraz jednego z 

przedmiotu do wyboru 

dopuszczający – 2 pkt 

dostateczny – 8 pkt 

dobry – 13 pkt 

bardzo dobry – 18 pkt 

celujący – 20 pkt 

 

stałe zaangażowanie w pracę społeczną w 

charakterze wolontariusza 

3 punkty 

 


