KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH „Sztygarka”
im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej
TECHNIKUM NR 1 (5 – letnie) – kształcące w zawodach
● technik architektury krajobrazu
● technik budownictwa
● technik spedytor
● technik teleinformatyk
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3 (3 – letnia) – kształcąca w zawodach
● elektromechanik pojazdów samochodowych
● magazynier - logistyk
● mechanik pojazdów samochodowych
● kierowca mechanik
● monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Technikum nr 1
i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 na rok szkolny 2020/2021.
Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz.1737).
3. Rozporządzenia
Ministra
Edukacji
Narodowej
z
dnia
20
marca
2020
r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.
493 z późn. zm.)
Wykaz wybranych zajęć edukacyjnych punktowanych w postępowaniu rekrutacyjnym :
ZAJĘCIA EDUKACYJNE PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA – WSZYSTKIE ZAWODY
Szkoła

Zawód

- technik spedytor
- technik architektury krajobrazu
TECHNIKUM nr 1

- technik teleinformatyk
- technik budownictwa

Zajęcia edukacyjne
geografia
informatyka
język obcy
Wybranie 2 przedmiotów z 3
z korzystniejszym wynikiem
dla kandydata
fizyka
informatyka
język obcy
Wybranie 2 przedmiotów z 3
z korzystniejszym wynikiem
dla kandydata

BRANŻOWA SZKOŁA
I stopnia nr 3

- elektromechanik pojazdów
samochodowych
- magazynier - logistyk
- mechanik pojazdów samochodowych
- monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
- kierowca mechanik

technika
język obcy
informatyka
Wybranie 2 przedmiotów z 3
z korzystniejszym wynikiem
dla kandydata

I. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:
Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
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.
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.
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.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 15 czerwca 2020
do 10 lipca 2020 r. do godz.1500
od 26 czerwca 2020
do 10 lipca 2020 r. do godz.1500
od 31 lipca 2020 r.
do 4 sierpnia 2020 r. do godz.1500

do 4 sierpnia 2020 r.

do 11 sierpnia 2020 r.

12 sierpnia 2020 r.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.

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 przeciwwskazań
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 2020r.
do 18 sierpnia 2020 r.
do godz.1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020 r. do godz. 1400

Wystąpienie do komisji
uzasadnienia przyjęcia.

rekrutacyjnej

o

sporządzenie

do 22 sierpnia 2020r.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy
przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenia uzasadnienia
odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia
odwołania do dyrektora szkoły

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat
pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę
niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się
dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do
szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się
rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów
(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej
wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
3. Wniosek do szkoły ponadpodstawowej kandydat może złożyć za pomocą jednej z wymienionych form:


osobiście w szkole pierwszego wyboru, codziennie w godzinach 10:00-13:00 w sekretariacie szkoły
z zachowaniem wymogów sanitarnych związanych z Covid-19 (wymagana maseczka, własny
długopis), lub



w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły (sztygarka@poczta.fm) w formie skanu
podpisanego odręcznie wniosku. Wniosek uznaje się za przyjęty, po otrzymaniu przez kandydata
potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny email, lub



w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem
zaufanym

II. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia
ucznia
Przedmiot

Punktacja szczegółowa

Język polski

dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów

Punktacja
maksymalna
18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka

jak w języku polskim

Pierwsze wybrane
zajęcia edukacyjne

jak w języku polskim

Drugie wybrane
zajęcia edukacyjne
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze
wolontariusza
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej

18 punktów
18 punktów
18 punktów
7 punktów

3 punkty
18 punktów
100 punktów

Razem
Egzamin ósmoklasisty

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
 język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 język obcy nowożytny – 0,3 punktu
za każdy uzyskany procent.
Maksymalna liczba punktów uzyskanych
w wyniku rekrutacji

200 punktów

IV. Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) 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. 32a ust. 4 ustawy;
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) 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:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) 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. 32a ust. 4 i art. 22
ust. 2 pkt. 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) 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 w pkt 1–4, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na
szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
VI. Punktacja w przypadku kandydata zwolnionego w całości lub w części z egzaminu ósmoklasisty
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art.
44zw ust. 2 i art. 44 z ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i
języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za
uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 10 punktów;
2) wybranego języka nowożytnego, oceny wyrażonej w stopniu:

a)
b)
c)
d)
e)

celującym – przyznaje się 30 punktów,
bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
dobrym – przyznaje się 20 punktów,
dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem
ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób
określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego
przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

VII. Kryteria ex-aequo :
1. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników pierwszeństwo mają kandydaci
spełniający następujące kryteria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria powyższe mają jednakową wartość.
1.

W przypadku równorzędnych wyników przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi
opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

2.

Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy:
a) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
b) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga: Skierowanie na badania wydaje szkoła ponadpodstawowa.
Klauzula dotycząca rekrutacji do klas pierwszych
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka”
im. Stanisława Staszica 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 69. Dane będą
przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem procesu rekrutacyjnego. Dane nie będą udostępnione
podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podającemu przysługuje prawo
dostępu do treści danych, do ich usuwania oraz poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym
obowiązkowe.

