
Szkolny regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach

w roku szkolnym 2019/2020

Podstawa prawna:

1. Zarządzenie nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. 
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i 
postępowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego 
gimnazjum do: 
klas I publicznych dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, 
dotychczasowych czteroletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

2. Rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

Informacje ogólne

§1

1. Rekrutacja do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach na 
rok szkolny 2019/2020 odbywa się z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana 
zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

3. Nadzór nad postępowaniem kwalifikacyjnym sprawuje Dyrektor szkoły.

4. Do zadań Komisji należy:

a. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

b. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych,

c. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5. Szkoła prowadzi rekrutację do klas pierwszych w następujących typach szkół:

a. Technikum nr 1:

- technik ekonomista,

- technik handlowiec,

- technik rachunkowości,

- technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych,

- technik technologii żywności,

- technik hotelarstwa,



- technik geodeta,

- technik architektury krajobrazu,

- technik chłodnictwa i klimatyzacji,

- technik usług fryzjerskich,

b. Branżowa Szkoła I stopnia nr 2:

- magazynier-logistyk,

- sprzedawca,

- pracownik obsługi hotelowej,

- operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.

Kryteria naboru

§2

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w ZSZ nr 1 w Starachowicach decyduje lokata 
na liście kandydatów ustalona w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

2. Jeżeli liczba punktów uzyskana przez kandydata uprawnia go do przyjęcia do większej 
liczby oddziałów, zostanie on przydzielony do klasy wskazanej najwyżej na liście preferencji.

3. Po wstępnym zakwalifikowaniu kandydata do Szkoły wymagane jest dostarczenie 
następujących dokumentów:

a.oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej,
b. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty,
c.karty zdrowia,
d. dwóch aktualnych fotografii (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko),
e.deklaracji wyboru drugiego języka obcego ( załącznik nr 3),
f. zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o możliwości kształcenia na wybranym 

kierunku.
g.  kwestionariusz wypełniony, wydrukowany i podpisany przez ucznia oraz jednego 

z rodziców.

4. Kryteria rekrutacji:

a. kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.
b. absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych, będący laureatami konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (określonych przez 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty), przyjmowani są niezależnie od kryteriów 
zawartych w niniejszym regulaminie.

c. liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 
w gimnazjum i szkoły podstawowej wynosi maksymalnie 100.

d. w przypadku absolwentów gimnazjum liczba punktów powstaje w wyniku dodania liczby 
procent w każdym z egzaminów (tj. języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, 
matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie 
podstawowym) pomnożonych przez wskaźnik 0,2.



e. w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasistywynik 
przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,3 a 
wynik przedstawiony w procentach z jednego przedmiotu do wyboru spośród 
przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemieoświaty i języka 
obcego nowożytnego mnoży się przez 0,2.

f. punkty za oceny są przyznawane z czterech przedmiotów: j. polskiego, matematyki, 
j. obcego oraz wybranego w konkretnej klasie:

Technikum nr 1 Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
technik ekonomista j.polski, 

matematyka, j.obcy 
nowożytny, 
geografia

magazynier-
logistyk

j.polski, 
matematyka, j.obcy 
nowożytny, 
geografia

technik handlowiec j.polski, 
matematyka, j.obcy 
nowożytny, 
geografia

sprzedawca j.polski, 
matematyka, j.obcy 
nowożytny, 
geografia

technik 
rachunkowości

j.polski, 
matematyka, j.obcy 
nowożytny, 
geografia

pracownik obsługi 
hotelowej

j.polski, 
matematyka, j.obcy 
nowożytny, 
geografia

technik żywienia i 
organizacji usług 
gastronomicznych

j.polski, 
matematyka, j.obcy 
nowożytny, 
biologia

operator maszyn i 
urządzeń przemysłu 
spożywczego

j.polski, 
matematyka, j.obcy 
nowożytny, 
biologia

technik technologii 
żywności

j.polski, 
matematyka, j.obcy 
nowożytny, 
biologia

technik hotelarstwa j.polski, 
matematyka, j.obcy 
nowożytny, 
geografia

technik geodeta j.polski, 
matematyka, j.obcy 
nowożytny, 
geografia

technik architektury 
krajobrazu

j.polski, 
matematyka, j.obcy 
nowożytny, 
biologia

technik chłodnictwa 
i klimatyzacji

j.polski, 
matematyka, j.obcy 
nowożytny

technik usług 
fryzjerskich

j.polski, 
matematyka, 
j.obcynowożytny, 
biologia



10. Punkty są obliczane według następujących zasad:

a. celujący         18 pkt.
b. bardzo dobry   17 pkt.
c. dobry             14 pkt.
d. dostateczny      8 pkt.
e. dopuszczający   2 pkt.

11. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego 
edukacji:

a. świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 pkt.,
b. potwierdzone osiągnięcia w konkursach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanych przez Kuratora Oświaty:

- finaliści konkursu przedmiotowego 10 pkt.,

- laureaci konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.,

- finaliści konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5 pkt.,

c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez 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 laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt.,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt.,

d. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym 4 pkt.,

- krajowym 3 pkt.,

- wojewódzkim 2 pkt.,

- powiatowym 1 pkt.,

e. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie z takich samych 
zawodów wiedzy, artystycznych lub sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym 
szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub 
szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnijcie tego ucznia 
w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 
wszystkie osiągniecia wynosi 18 punktów.



f. za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

12. Jeżeli liczba punktów uzyskana przez kandydata uprawnia go do przyjęcia do większej 
liczby oddziałów, zostanie on przydzielony do klasy wskazanej najwyżej na liście preferencji.

13. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na 
pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego uwzględniającego indywidualne zdolności 
i osiągnięcia kandydatów, na drugim etapie będą preferowani kandydaci z problemami 
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 
zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postepowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego postępowania szkoła nadal będzie dysponować 
wolnymi miejscami, na trzecim etapie postepowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę 
następujące kryteria, których spełnienie jest potwierdzone dołączonymi do wniosku 
dokumentami:

a. niepełnosprawność kandydata,

b. niepełnosprawność rodziców lub rodzeństwa kandydata,

c. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

d. objęcie kandydata opieka zastępczą.

15. Przy wolnych miejscach istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy w 
przypadku nie zakwalifikowania się do wcześniej wybranej.

16. Terminarz rekrutacji stanowi załącznik nr 1.


