
KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                      

I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO 

PO GIMNAZJUM 

W roku szkolnym 2019/2020 planuje się utworzenie następujących klas: 
 

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ( okres nauki – 3 lata) 
 

        Klasa prawniczo – ekonomiczna  (1/2 D1)- przedmioty realizowane w 

zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski 

        Klasa biologiczno – chemiczna (1/2 D2)- przedmioty realizowane w 

zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, j. angielski 

    Klasa mundurowa (edukacja obronna i patriotyczna)(C) - przedmioty 

realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie,               

język angielski   

Obowiązkowy język angielski i niemiecki lub francuski 

        

TECHNIKUM NR 6 ( okres nauki – 4 lata) 

W roku szkolnym 2019/2020 planuje się utworzenie następujących klas: 

         

        Technik informatyk (P) – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:     

matematyka, informatyka  
        Technik hotelarstwa (J.) – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:     

język angielski, geografia  
        Technik usług fryzjerskich (T) (kosmetyka i pielęgnacja urody) – 

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język angielski  
     Technik żywienia i usług gastronomicznych (U)- przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym: chemia,  język angielski 
       

Obowiązkowy język angielski i niemiecki lub francuski 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 ( po gimnazjum) 

W roku szkolnym 2019/2020 planuje się utworzenie klasy: 

        W zawodzie: fryzjer (N). Obowiązkowy język angielski. 

 

 

 

 



KRYTERIA REKRUTACJI MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020                                                       

KANDYDAT DO SZKOŁY MOŻE UZYSKAĆ MAKSIMUM    200 PKT                                                              

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:                                                                                                                                                     

a) język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 pkt                                                     

b) historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent                                                         

–   maksymalnie 20 pkt                                                                                                                                      

c) matematyka  – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 pkt                                                  

d) przedmioty przyrodnicze  – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 pkt                                           

e) język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym)   – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – 

maksymalnie 20 pkt                                                                                                                                              

Liczba punktów możliwych do uzyskania z 4 wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum – maksimum  72 pkt. 

 Punktacja za oceny:  
 ocena celująca            18 pkt. 

 ocena bardzo dobra     17 pkt. 
 ocena dobra                 14 pkt.  

 ocena dostateczna        8 pkt. 

 ocena dopuszczająca    2 pkt. 

 Punktacji podlegają 4 przedmioty, obligatoryjnie: język polski i matematyka  

 Pozostałe 2 przedmioty ustala się następująco:   

       XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (po gimnazjum) 

 klasa prawniczo – ekonomiczna:  geografia , język obcy –ocena najwyższa 

  klasa biologiczno-chemiczna: biologia, język obcy – ocena najwyższa 
 klasa mundurowa (edukacja obronna i patriotyczna):geografia, język obcy – ocena 

najwyższa 

                                                                                                                                 

TECHNIKUM NR 6 (po gimnazjum) 

 technik informatyk: informatyka, j. obcy – ocena najwyższa    
 technik hotelarstwa: geografia, język obcy – ocena najwyższa 

  technik żywienia i usług gastronomicznych: biologia, język obcy – ocena najwyższa  

 technik usług fryzjerskich: biologia, język obcy – ocena najwyższa  

 

                 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4  (po gimnazjum)  

                                                                                                            

W zawodzie fryzjer: biologia, zajęcia artystyczne   

 

Warunkiem koniecznym przyjęcia do klasy fryzjerskiej w BS I St. jest umowa                               

o pracę w celu nauki zawodu.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



I.    Liczba punktów możliwych do uzyskania za inne osiągnięcia ucznia wymienione  

      na  świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksimum 28 pkt.  

1.   Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt 

2.   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim  

      organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

      a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt,  

      b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  7 pkt.  

      c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 pkt; 

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

    ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,  

    a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

        ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt,  

    b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

        ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  4 pkt.,  

    c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

        ramowym planem nauczania  szkoły artystycznej – 3 pkt.;  

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

    organizowanym przez kuratora oświaty:  

    a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt.,  

    b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

         7 pkt. 

    c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  

         5 pkt,  

    d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –  7 pkt,  

    e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  5 pkt.  

    f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.; 

5. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

    ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów  

      artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 

      10 pkt.  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych  nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  7 pkt,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych  nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,   

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych  

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,  

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

      ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,  

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych  

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt; 

 

 



6. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2–5, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt,  

b) krajowym – 3 pkt,  

c) wojewódzkim – 2 pkt  

d) powiatowym – 1 pkt.  

7.Osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych, które będą brane pod uwagę 

podczas procesu rekrutacji dostępne są w zamieszczonych na stronie Kuratorium Oświaty 

załącznikach do Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.8.2019 z dnia 

27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia 

miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 

2018/2019: http://www.kuratorium.katowice.pl 

8. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego 

zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia w tych zawodach, z tym że 

maksymalna liczba punktów do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów 

9.  Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

10. Wszystkie osiągnięcia oraz wolontariat muszą być wpisane na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej. 

11. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły ponadpodstawowej.  

12. Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji – 200 pkt   

II. Absolwentom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.44zw ust.2 i art. 

44zz ust 2 ustawy o systemie oświaty,  przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, 

matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka 

obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za 

uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:                                                                                     

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów                                                                                                                 

b) bardzo dobrym – po 18 punktów                                                                                                                                               

c) dobrym –po 13 punktów                                                                                                                                             

d) dostatecznym – po 8 punktów                                                                                                                                       

e) dopuszczającym – po 2 punkty  

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów                                                                                                                 

b) bardzo dobrym – po 18 punktów                                                                                                                                               

c) dobrym –po 13 punktów                                                                                                                                             

d) dostatecznym – po 8 punktów                                                                                                                                       

e) dopuszczającym – po 2 punkty   

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 

dzieli się przez 2; 

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-2/


 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów                                                                                                                 

b) bardzo dobrym – po 18 punktów                                                                                                                                               

c) dobrym –po 13 punktów                                                                                                                                             

d) dostatecznym – po 8 punktów                                                                                                                                       

e) dopuszczającym – po 2 punkty  

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 

dzieli się przez 4; 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej  w stopniu:                                                                                        

a) celującym – przyznaje się 20 punktów                                                                                                                 

b) bardzo dobrym – 18 punktów                                                                                                                                               

c) dobrym –13 punktów                                                                                                                                             

d) dostatecznym – 8 punktów                                                                                                                                       

e) dopuszczającym – 2 punkty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

III. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust 2 i art. 44zz ust 2 

ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie, w następujący 

sposób:  

 ocena celująca             18 pkt. 

 ocena bardzo dobra     17 pkt. 
 ocena dobra                 14 pkt.  

 ocena dostateczna        8 pkt. 

 ocena dopuszczająca    2 pkt 

IV. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z 

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę z 

języka obcego nowożytnego  wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym 

za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:                                                                                                                                                      

a) celującym – przyznaje się 20 punktów                                                                                                                 

b) bardzo dobrym – 18 punktów                                                                                                                                               

c) dobrym –13 punktów                                                                                                                                             

d) dostatecznym – 8 punktów                                                                                                                                       

e) dopuszczającym –  2 punkty   

TERMINY REKRUTACJI  

Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej  wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego. 



16  lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Od 16 lipca do 18 lipca 2019 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 

kandydatowi z listy zakwalifikowanych ( technikum), który dokonał wyboru kształcenia w danym 

zawodzie w tej szkole. 

Od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. –  termin potwierdzenia przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego  woli przyjęcia w postaci  przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie zostały one złożone w 

uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( kandydaci do Technikum  

Nr 6 i BSI Nr 4) 

25 lipca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych  i nieprzyjętych  do szkoły . 

Do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci  mogą być przyjmowani  do 30 sierpnia 

2019 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji  do szkół wszystkich typów. 

                            

Informacje telefoniczne: (0-34) 370 95 55  (0-34) 370  95 61 

 

Podstawa prawna 

 

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA – OR. 110.1. 13. 2019 z dnia 27 marca 2019 r. 

Zmieniająca decyzję nr OA – OR. 110.1. 23. 2018 z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 

składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowego publicznego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej  branżowej szkoły I stopnia,  na rok 

szkolny 2019/2020  

 

Szczegółowy harmonogram w Załączniku do Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty  nr OA – 

OR. 110.1. 13  z 27 marca 2019 r.  

 
  

 


