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Podstawa prawna: 

 

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148, z późn. zm.);  

2) § 11baa ust. 1 rozporządzenie 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. 2020 poz. 493 z późn. zm.); 

3) Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas 

pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych,  

o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, 

branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022 ustalone 

przez Ministra Edukacji i Nauki. 

4) Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2021/2022 podane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

§ 1 

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie w celu przeprowadzenia rekrutacji 

do klas pierwszych powołał: 

 

● Szkolny Punkt Informacyjny ds. rekrutacji mieszczący się w kancelarii szkoły  

 /tel.   095 765 25 39, wew. 21/ 

●  Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, działającą od 17 maja 2021 r. 

 do dnia   zakończenia rekrutacji. 
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§ 2 
 

 

PLANOWANE TYPY SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

      

1. Technikum                                                                                  5- letnie 
 

 kształcenie w zawodach: 
 

 technik handlowiec 

 technik ochrony środowiska                                                                                                       

          

2. Branżowa Szkoła I Stopnia                                                    3-letnie    
  

 w warsztatach szkolnych kształcenie w zawodach: 

 

 operator obrabiarek skrawających 

 mechanik – monter maszyn i urządzeń 

 ślusarz 

 

 u pracodawców 

 

 zawody różne /klasa wielozawodowa/ 

      
 

 
/zawody różne: - o trzyletnim okresie nauki: mechanik pojazdów samochodowych, 

elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik, 

elektronik, mechatronik, mechanik motocyklowy, lakiernik samochodowy, kierowca 

mechanik, elektryk, operator maszyn leśnych, rolnik, ogrodnik, pszczelarz, ślusarz, operator 

obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, stolarz, krawiec, fryzjer, 

fotograf, sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, przetwórca mięsa, cieśla, dekarz, murarz-

tynkarz, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter 

izolacji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter 

nawierzchni kolejowej, monter systemów rurociągowych, magazynier-logistyk, monter sieci  

i urządzeń telekomunikacyjnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, koszykarz-

plecionkarz, kowal, kominiarz, tapicer, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, 

mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, złotnik-jubiler oraz inne.  
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II. TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 
 

§ 3 
 

Wykaz dokumentów niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego: 
 

  1.  wniosek o przyjęcie do szkoły, 

2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

4. zaświadczenie lekarskie medycyny pracy (dotyczy Technikum i Branżowej Szkoły  

I Stopnia), 

5. umowa wstępna zawarta z pracodawcą (dotyczy Branżowej Szkoły I Stopnia), 

6. karta zdrowia ucznia, 

7. dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie), 

8. opinia/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 

DATA CZYNNOŚCI 

 

 

Od 17 maja 2021 r.  

do 21 czerwca 2021 r. 

do godz. 15
00

 

Złożenie wniosku przez kandydata o przyjęcie do szkoły: 

Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia (podpisanego przez  

co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz  

z wymienionymi poniżej dokumentami: 

 umowa wstępna zawarta z pracodawcą (dotyczy Branżowej  

Szkoły I Stopnia), 

 karta zdrowia ucznia, 

 dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie), 

 opinia/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

Wniosek i umowa wstępna są do pobrania ze strony internetowej 

Zespołu Szkół Nr 2 pod adresem http://zs2choszczno.pl/ 
 

Od 25 czerwca 2021 r.  

do 14 lipca 2021 r. 

do godz. 15
00

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o: 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 

zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana 

szkoły do których kandyduje. 
 

14 lipca 2021 r.  

do 21 lipca 2021 r. 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną 

wniosków o przyjęcie do Zespołu Szkół Nr 2 i wymaganych 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  
 

22  lipca 2021 r.  

 

 

Przedstawienie wyników rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2  

na tablicy ogłoszeń w holu budynku dydaktycznego kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klas 

pierwszych szkół ponadpodstawowych oraz na stronie internetowej 

szkoły. 

http://zs2choszczno.pl/
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Od 17 maja 2021 r.  

do 26 lipca 2021 r. 

 

Wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy 

kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia 

w danym zawodzie w jednej szkole. 
 

 

Od 23 lipca 2021 r. 

do 30 lipca 2021 r.  

do godz. 15
00

 

Potwierdzenia przez kandydata woli podjęcia nauki w Zespole 

Szkół  Nr 2 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. 

Ponadto uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o: 

 zaświadczenie lekarskie medycyny pracy (dotyczy 

Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia) zawierające 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznego kształcenia zawodowego. 

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio 

zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat 

pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie  

do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym 

albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz.15.00 w postępowaniu 

uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. 

Ostatecznie zaświadczenie lub orzeczenie ma być złożone 

dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. 
 

02  sierpnia 2021 r. 

do godz. 14
00

 

 

Przedstawienie list kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do Zespołu Szkół Nr 2 na tablicy ogłoszeń w holu 

budynku dydaktycznego oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

III. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW  

DO POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SZKÓŁ 
 

§ 4 

 

1. Do klasy pierwszej, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia przyjmuje się kandydatów,  

którzy: 
 

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

2) posiadają zaświadczenie lekarskie medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznego kształcenia zawodowego - 

dotyczy Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. 
 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w warunek, niż liczba wolnych 

miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę 

suma punktów uzyskana za: 
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1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych 

przez Dyrektora Szkoły do danego oddziału – zgodnie z zapisem w § 6; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty albo organizowanych  

co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na 

terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego  

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim; 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

 

3. Zasady przeliczania na punkty: 

1) wyników egzaminu ósmoklasisty: 
 

a) wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki 

 mnoży się przez 0,35; 

b) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego 

 mnoży się przez 0,3; 
 

2) ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 
 

a) celującym              - przyznaje się po 18 punktów;  

b) bardzo dobrym      - przyznaje się po 17 punktów;  

c) dobrym        - przyznaje się po 14 punktów;  

d) dostatecznym        - przyznaje się po 8 punktów;  

e) dopuszczającym    - przyznaje się po 2 punkty;  
 

3) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się  

7 punktów; 
 

4) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty; 
 

5) za szczególne osiągnięcia zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się 

maksymalnie 18 punktów. 
 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 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. 
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5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria: 
 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 

§ 5 

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych 

przeprowadzonego 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 do wybranego typu szkoły  

w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. 

 

 

§ 6 

 

Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez  

Dyrektora Szkoły, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

do poszczególnych typów szkół/oddziałów w Zespole Szkół Nr 2: 

 

SZKOŁA/ODDZIAŁ 
 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE 

TECHNIKUM 
 

zawód: technik handlowiec informatyka, geografia 
 

zawód: technik ochrony środowiska informatyka, biologia 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

zawód:   operator obrabiarek  

               skrawających 

 

 

 

informatyka, technika 

 

zawód:   mechanik – monter maszyn  

               i urządzeń 

zawód:   ślusarz 

zawody różne / klasa wielozawodowa / 
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§ 7 

 

Do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia, młodocianych pracowników przyjmuje się 

na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu. 

 

§ 8 
 

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie przyjęty do wybranej przez siebie szkoły/oddziału 

może zadeklarować się do innej szkoły/oddziału w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów 

Polskich.  

§ 9 
 

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie zapewnia organizację: 

1) zajęć praktycznych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: 

a)  operator  obrabiarek  skrawających; 

b)  mechanik  –  monter  maszyn i urządzeń; 

c)  ślusarz; 

2) praktyk  zawodowych  dla   uczniów Technikum.  

 

§ 10 
 

Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego można składać do Dyrektora Szkoły 

w ciągu 3 dni od daty ich ogłoszenia.                                   

 
                  mgr Jolanta Pluta                                   mgr Barbara Ciecierska 

………………………………………………...            …………………………………...               
(przewodnicząca komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej)                                             (dyrektor szkoły) 

 


