
 

 

ZASADY REKRUTACJI 

do Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

na rok szkolny 2020/2021 

 

Technikum Nr 1 (5-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 11 maja 2020 do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15
00

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY : 

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć : 

1) oryginał lub potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej, 

2) oryginał lub potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki  

w szkole podstawowej 

-  od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz.15
00

, 

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 2020 r. 

 

Do 30 czerwca 2020 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 ósmoklasisty wyrażonych  

w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, matematyki 

i języka obcego nowożytnego, 

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 szkoły podstawowej  

z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione  

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 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 ponadpodstawowych na podstawie świadectwa, zaświadczenia  

lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy 

oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia. 

 

KANDYDAT DO 5 - 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 szkole 

podstawowej oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie,  

w tym: 

1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego  

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:  



 

 

˗ 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie  

z języka polskiego, 

˗ 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie  

z matematyki, 

˗ 0,30 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie  

z języka obcego nowożytnego.  

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 szkoły podstawowej, 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 szkoły podstawowej, w tym: 

˗ 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej 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 szkole podstawowej oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane  

na świadectwie, w tym: 

1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego  

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:  

˗ 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie  

z języka polskiego, 

˗ 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie  

z matematyki, 

˗ 0,30 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie  

z języka obcego nowożytnego.  

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 szkoły 

podstawowej, 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 szkoły podstawowej, w tym: 

˗ 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej 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. 

 

O przyjęciu kandydata do danej klasy decyduje ilość punktów 

uzyskanych przez zdającego w procesie rekrutacji. 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW  

Odbędzie się 13 lipca 2020 r. o godz.12
00  

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. 

 

Rodzice kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły poprzez 

złożenie: 

 ORYGINAŁU ŚWIADECTWA ukończenia szkoły podstawowej 

 ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty 

 

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 22 lipca 2020 r. od godz. 12
00

 do 27 lipca 2020 r. do godz. 15
00

 

odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. 

17 sierpnia 2020 r. o godz. 12
00

 Dyrektor szkoły ogłosi wyniki rekrutacji 

uzupełniającej. 


