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Zasady i tryb prowadzenia naboru 

do szkół ponadgimnazjalnych 

w Zespole Szkół Zawodowych 

im. Stanisława Staszica w Pińczowie 

w roku szkolnym 2013/2014. 
 

  

§ 1 

 
1. Podania (druk wydany w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych)  

o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej kandydaci składają w sekretariacie 

szkoły od 13 maja do 25 czerwca 2013 r. 

 

2. Do podania należy dołączyć: 

a) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia  

o wynikach egzaminów gimnazjalnych do 2 lipca 2013r. do godz. 15
00

. 

Od 4 lipca  2013r. do godz.13
00

 do 8 lipca 2013 r. do godz. 15
00

 należy 

doręczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Niedoręczenie 

oryginału świadectwa i zaświadczenia w powyższym terminie traktowane 

będzie jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły,  

b) dwie fotografie, 

c) kartę zdrowia i szczepień, 

d) ocenę wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki  

w średnich szkołach zawodowych, wystawioną przez lekarza 

uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych. Skierowania 

na badania wydaje szkoła (Dz. U. Nr 120/97 poz.767), 

e) orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno-pedagogicznej 

uprawnionej do wydawania takich orzeczeń , zawierające wniosek  

o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły – jeżeli takie kandydat posiada, 

f) zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wystawione 

laureatom zawodów ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych – jeżeli takie kandydat posiad 

 

§ 2 

 
1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum profilowanego, technikum  

i zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 
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2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły zawodowej  

i technikum powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w wybranym zawodzie. 

 

§ 3 

 
1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych jako: 

a) wynik egzaminu po zakończeniu gimnazjum. Maksymalna ilość pkt.za 

wynik egzaminu może wynosić 100 pkt. 

b) punkty z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów świadectwa 

gimnazjalnego – max 76 pkt. 

c) Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia – max 24 

pkt. 

 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt. 

 potwierdzone osiągnięcia – co najmniej na szczeblu wojewódzkim  

w konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty 

- finaliści jednego konkursu przedmiotowego - 4 pkt. 

- finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych  - 7 pkt. 

 zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych co najmniej na 

szczeblu wojewódzkim organizowanym przez szkoły i podmioty 

działające na terenie szkół – maksymalnie 4 pkt. 

 potwierdzone osiągnięcia sportowe  

- na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 pkt. 

- co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 3 pkt. 

 potwierdzone osiągnięcia artystyczne: 

- na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 pkt. 

- co najmniej na szczeblu wojewódzkim - 3 pkt. 

 osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu rozumiana jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej 

w okresie półrocznym) udokumentowana działalność wykonywana 

ochotniczo i bez wynagradzania, np. aktywna współpraca z domem 

dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami 

charytatywnymi itp. – maksymalnie 2 pkt. 

2. Przyjmuje się następujący sposób punktacji z przedmiotów ze świadectwa 

gimnazjalnego. 

a) do liceum ogólnokształcącego i technikum: technik handlowiec, technik 

ekonomista punktowane będą przedmioty: 

- język polski 

- matematyka 

- język obcy 

- historia 
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b) do technikum: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, 

technik informatyk, technik budownictwa, technik geodeta, technik 

obsługi turystycznej, technik technologii żywności i zasadnicza szkoła 

zawodowa punktowane będą przedmioty: 

- język polski 

- matematyka 

- język obcy 

- fizyka 

3. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum – z czterech przedmiotów – 

maksymalnie 76 pkt. stosując następujące przeliczenie: 

celujący  19 pkt. 

bardzo dobry 15 pkt. 

dobry  10 pkt. 

dostateczny   5 pkt. 

dopuszczający   2 pkt. 

 

4. Maksymalnie kandydat może otrzymać 200 punktów. 

 

5. Dla każdego zawodu i profilu stworzone zostaną listy rankingowe. 

4 lipca 2013 bieżącego rok godz. 12
00

 – ogłoszenie wstępnych list 

kandydatów przyjętych do szkoły. 

 

6. Przyjętych będzie 30 uczniów w każdym profilu i zawodzie o największej 

łącznej ilości punktów. 

9 lipca bieżącego roku godz. 12
00

 ogłoszenie ostatecznych list uczniów 

przyjętych na podstawie oryginałów świadectw i zaświadczeń. 

 

§ 4 

 
1. Laureaci zawodów i olimpiad przedmiotowych stopnia wojewódzkiego  

i wyżej będą przyjmowani w pierwszej kolejności. 

 

 

 

 

 


