
ZASADY REKRUTACJI 

do Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

na rok szkolny 2019/2020 

(klasy na podbudowie gimnazjum) 

 

Technikum Nr 1 (4-letnie technikum) – w zawodach: 

 technik ekonomista 

 technik handlowiec 

 technik hotelarstwa 

 technik informatyk 

 technik logistyk 

 technik spedytor 

 technik pojazdów samochodowych 

 technik żywienia i usług gastronomicznych 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia (3-letnia szkoła branżowa) 

 kucharz 

 mechanik 

 klasa wielozawodowa 

 

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku  

o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi załącznikami. 

Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu szkoły lub strony internetowej: 

www.zsp.nowogard.pl 

Szkolnym punktem informacji ds. rekrutacji jest Sekretariat Szkoły  

(Nowogard, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21). 

Informacje dla kandydatów będą wywieszane w gablocie, w holu szkoły oraz 

umieszczane na stronie internetowej: www.zsp.nowogard.pl  

w zakładce REKRUTACJA. 

W przypadku braku zainteresowania lub niewielkiego naboru  

na wskazane kierunki kształcenia – oddział nie zostanie utworzony. 

http://www.zsp.nowogard.pl/


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły w terminie 

od 09 maja 2019 do 18 czerwca 2019r. do godz.1500 

 

WYMAGANE DOKUMENTY : 

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć : 

1) oryginał lub potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum 

2) oryginał lub potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  

w gimnazjum - od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. włącznie  

do godz.1500 

3) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

4) dwie aktualne fotografie w formacie 30 x 42mm ( podpisane na odwrocie) 

5) zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie 

6) kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia (klasa wielozawodowa) załączają 

umowę o praktycznej nauce zawodu. 

 

Kartę zdrowia należy dostarczyć do pielęgniarki szkolnej  

po 1 września 2019 r. 

 

Do 25 czerwca 2019 r. kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć: 

1) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 

2) zaświadczenie komisji konkursowej o uzyskaniu tytułu finalisty/ laureata 

konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty  

co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

3) zaświadczenie potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne,  

co najmniej na szczeblu powiatowym. 

 



REKRUTACJA ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE: 

1) przeliczonych na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wyrażonych w skali 

procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, historii  

i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, 

geografii, chemii, fizyki), języka obcego nowożytnego  

na poziomie podstawowym 

2) przeliczonych na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły 

3) punktów za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum  

z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione  

na świadectwie ukończenia gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję 

rekrutacyjno – kwalifikacyjną 

4) obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących  

w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych na podstawie świadectwa, zaświadczenia  

lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz 

sumy lat nauki szkolnej ucznia 

 

KANDYDAT DO 4-LETNIEGO TECHNIKUM 

 

Kandydat do Technikum Nr 1 w Nowogardzie może uzyskać  

w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów za oceny z języka 

polskiego i trzech wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także  

za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne 

osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym: 

1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego  

w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy 

uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: 

˗ języka polskiego 

˗ historii i wiedzy o społeczeństwie 



˗ matematyki 

˗ przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii) 

˗ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

2) maksymalnie 100 punktów za wyniki uzyskane na świadectwie, w tym: 

a) maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

zgodnie z zasadą: 

˗ stopień celujący - 18 punktów 

˗ stopień bardzo dobry - 17 punktów 

˗ stopień dobry - 14 punktów 

˗ stopień dostateczny - 8 punktów 

b) maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione  

na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym: 

˗ 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 

˗ maksymalnie 18 punktów za inne osiągnięcia, o których mowa w art. 

132 Prawa Oświatowego 

˗ 3 punkty za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej,  

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  

w formie wolontariatu. 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci 

konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, 

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 

ustawy o systemie oświaty, lub laureaci konkursów dla uczniów szkół  

i placówek artystycznych przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art.22 ust.6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem  

jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  

lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art.53 ust. 1,  

są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

 

 



Wymagania do poszczególnych zawodów 

1) technik ekonomista 

˗ język polski 

˗ matematyka 

˗ język obcy nowożytny 

˗ geografia 

2) technik handlowiec 

˗ język polski 

˗ matematyka 

˗ język obcy nowożytny 

˗ geografia 

3) technik hotelarstwa 

˗ język polski 

˗ matematyka 

˗ język obcy nowożytny 

˗ geografia 

4) technik informatyk 

˗ język polski 

˗ matematyka 

˗ język obcy nowożytny 

˗ informatyka 

5) technik logistyk 

˗ język polski 

˗ matematyka 

˗ język obcy nowożytny 

˗ geografia 

6) technik spedytor 

˗ język polski 

˗ matematyka 

˗ język obcy nowożytny 



˗ geografia 

7) technik pojazdów samochodowych 

˗ język polski 

˗ matematyka 

˗ język obcy nowożytny 

˗ fizyka 

8) technik żywienia i usług gastronomicznych 

˗ język polski 

˗ matematyka 

˗ język obcy nowożytny 

˗ biologia 

 



KANDYDAT DO 3-LETNIEJ 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 

 

Kandydat do Branżowej Szkoły I Stopnia w Nowogardzie może uzyskać,  

w postępowaniu rekrutacyjnym, maksymalnie 200 punktów za oceny z języka 

polskiego i trzech wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych,  

a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki  

w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie,  

w tym: 

1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego  

w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy 

uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: 

˗ języka polskiego 

˗ historii i wiedzy o społeczeństwie 

˗ matematyki 

˗ przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii) 

˗ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

2) maksymalnie 100 punktów za wyniki uzyskane na świadectwie, w tym: 

a) maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, języka 

obcego nowożytnego (wyżej punktowanego) i jednego  

z czterech (biologii, geografii, fizyki lub chemii), najwyżej punktowanych 

uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: 

˗ stopień celujący - 18 punktów 

˗ stopień bardzo dobry - 17 punktów 

˗ stopień dobry - 14 punktów 

˗ stopień dostateczny - 8 punktów 

 

b) maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione  

na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym: 



˗ 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 

˗ maksymalnie 18 punktów za inne osiągnięcia, o których mowa w art. 

132 Prawa Oświatowego 

˗ 3 punkty za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej,  

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  

w formie wolontariatu. 

Wymagania do poszczególnych zawodów: 

SBI o– mechanik pojazdów samochodowych – język polski, fizyka, wos, matematyka 

SBI o – wielozawodowa – język polski, biologia, wos, matematyka 

SBI o – kucharz – język polski , biologia, wos, matematyka 

˗  

 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej  

oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  

lub ogólnopolskim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi  

na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureaci konkursów dla 

uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonych zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art.22 ust.6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem 

jest minister właściwy do spraw kultury  

i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru,  

o której mowa w art.53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

 

O przyjęciu kandydata do danej klasy decyduje ilość punktów uzyskanych przez 

zdającego w procesie rekrutacji. 

 

 

 

 

 



 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

Odbędzie się 5 lipca 2019r. o godz.1200 w budynku szkoły  

przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 21 

 

Dyrektor szkoły ogłosi wyniki postępowania kwalifikacyjnego wywieszając  

w budynku szkoły: 

1) Listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Technikum Nr 1, 

2) Listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Branżowej Szkoły  

I Stopnia. 

 

Od 5 lipca 2019 do 10 lipca 2019 do godz. 1500  rodzice kandydatów potwierdzają 

wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie: 

 ORYGINAŁU ŚWIADECTWA ukończenia gimnazjum 

 ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego 12 lipca 2019 o godz. 1200 

 

Dyrektor szkoły ogłosi listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

do szkoły. Kandydat ma możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata  

do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

W terminie do 5 dni od złożenia wniosku zostanie przygotowane i wydane 

uzasadnienie odmowy przyjęcia. 

 

Od 12 lipca 2019 od godz. 1200 do 12 sierpnia 2019 do godz. 1200 odbędzie się 

rekrutacja uzupełniająca. 

12 sierpnia 2019 o godz. 1200 Dyrektor szkoły ogłosi wyniki rekrutacji 

uzupełniającej. 

 



KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

 

 "technik handlowiec" ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań 

rynkowych  

warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy na średnich szczeblach 

zarządzania  

w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizowania podstawowych funkcji handlowych w punktach 

sprzedaży detalicznej, hurtowej i magazynach oraz uruchamiania i prowadzenia działalności własnej firmy 

handlowej. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu, potrzeb konsumentów, 

towaroznawstwa, technik informatycznych, metod negocjacji oraz kontaktów kontrahentami w języku polskim 

i obcym. Realizacja podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z przedmiotów – język obcy i geografia. 

Uczeń zdaje egzamin z dwóch kwalifikacji. 
 

 "technik ekonomista" rozwija umiejętności, które po ukończeniu szkoły umożliwiają założenie i prowadzenie 

działalności gospodarczej. Daje kwalifikacje do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem 

rachunkowości, obsługą komputera, kalkulacjami ekonomicznymi oraz analizą działalności gospodarczych. 

Absolwent technikum ekonomicznego będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomiki 

przedsiębiorstw, marketingu, psychologii społecznej, podstaw prawa, rachunkowości i zarządzania firmą. 

Realizacja podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z przedmiotów – język obcy i geografia. Uczeń 

zdaje egzamin z dwóch kwalifikacji. 
 

 "technik pojazdów samochodowych" przygotowuje absolwenta do pracy w zakładach mechanicznych oraz do 

samodzielnej działalności gospodarczej w branży technicznej. Absolwent będzie posiadał umiejętności w 

zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów, podstaw konstrukcji i elektrotechniki samochodowej oraz 

umiejętności obsługi komputera, w tym programów diagnostyki samochodowej. Realizacja podstawy 

programowej na poziomie rozszerzonym z przedmiotów – matematyka i fizyka.  Uczeń zdaje egzamin z dwóch 

kwalifikacji. 
 

 "technik żywienia i usług gastronomicznych" przygotowuje absolwenta do pracy w zakładach 

gastronomicznych (restauracje, kawiarnie, stołówki np. ośrodki wczasowe, sanatoria) oraz samodzielnej 

działalności gospodarczej w branży gastronomicznej. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności 

z zakresu technologii żywienia, mikrobiologii, podstaw ekonomii oraz urządzania zakładów gastronomicznych. 

Realizacja podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z przedmiotów – język obcy i biologia. Uczeń 

zdaje egzamin z dwóch kwalifikacji. 
 

 „technik informatyk” przygotowuje absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań: obsługa 

komputera w stopniu zaawansowanym. Obsługa systemów operacyjnych oraz praca w wybranych rodzajach 

sieci komputerowych, wykorzystywanie wiedzy o budowie i działaniu systemów operacyjnych oraz praca z 

innymi systemami, posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, specjalizacja- 

grafika komputerowa, administracja sieci, projektowanie stron internetowych, eksploatacja sprzętu 

komputerowego. Realizacja podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z przedmiotów – matematyka i 

informatyka. Uczeń zdaje egzamin z dwóch kwalifikacji. 
 

 „technik hotelarstwa” nauka pracy w recepcji i innych działach hotelu, umiejętność profesjonalnej i 

kompleksowej obsługi gości hotelowych. Poznanie zasad prowadzenia hotelu i pensjonatu, planowania jego 

budżetu, analizowania rynku pod kątem zapotrzebowania na usługi hotelarskie oraz usługi im towarzyszące. 

Realizacja podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z przedmiotów – język obcy i geografia. Uczeń 

zdaje egzamin z dwóch kwalifikacji. 
 

 

 

 „technik logistyk” - planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do 

konsumenta, wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany 

towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we 

wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i 

analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy 

informatyczne. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, 

budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Realizacja podstawy programowej na 

poziomie rozszerzonym z przedmiotów – język obcy i geografia. Uczeń zdaje egzamin z dwóch kwalifikacji. 
 

 „technik spedytor”- wysyła, odbiera przesyłki, wykonuje czynności związane z przewozem. Planuje 

i organizuje prace związane z przewozem ładunków. Prowadzi dokumentacje związaną z realizacją zadań 



transportowych. Realizacja podstawy programowej na poziomie rozszerzonym z przedmiotów – język obcy i 

geografia. Uczeń zdaje egzamin z jednej kwalifikacji. 
 

 

 

 

 

 
 Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych (3-letnia) 

Ukończenie szkoły daje tytuł pracownika wykwalifikowanego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. 

Dodatkowo absolwent nabywa umiejętności spawania, obróbki skrawaniem oraz ślusarskie i blacharskie. Praktyki 

odbywają się w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych. 

 

 

 

 Branżowa Szkoła I stopnia – kucharz (3-letnia) 
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz nabywa umiejętność stosowania zasad prawidłowego 

żywienia, sporządzania potraw z różnych surowców, przechowywania i kontrolowania towarów oraz posługiwania się 

nowoczesnymi urządzeniami w zakładach gastronomicznych. Kucharz może być zatrudniony w zakładach żywienia 

zbiorowego lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Praktyki odbywają się w szkolnych pracowniach 

gastronomicznych. 
 

 

 

 Branżowa Szkoła I stopnia - wielozawodowa (3-letnia). 
Wybór zawodu należy do ucznia. Nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy, które zatrudnią ucznia, jako pracownika 

młodocianego. Kształcenie odbywa się wg programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego w publicznych 

szkołach. 

 

 

Internat w Zespole Szkół Ponadgimnajzalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

prowadzi nabór od                01  czerwca 2019 r. – podanie można otrzymać w sekretariacie szkoły 

lub ze strony internetowej szkoły. 

Internat oraz stołówka szkolna mieści się w tym samym budynku, co szkoła. 

Dysponujemy pokojami 4 osobowymi, łazienki dostępne na korytarzu.               

Niskie stawki za smaczne wyżywienie. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

 

W NASZEJ SZKOLE BĘDZIESZ CZUŁ SIĘ DOBRZE!!! 

 


