
  

 

ZAPRASZAMY  
UCZNIÓW VIII KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 NA STRONĘ INTERNETOWĄ: www.zstrybnik.pl   

tel. 0/32 4221813, 0/32 4329810 e-mail: sekretariat@zstrybnik.pl  
 

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH  
TECHNIKUM NR 1 im. STANISŁAWA STASZICA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

W RYBNIKU  
ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1 im. STANISŁAWA STASZICA  

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W RYBNIKU 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. 
 
 

WSTĘP 
1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22 przeprowadzona zostanie 

z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru /www.slaskie.edu.com.pl/. 
2. Kandydaci dokonują tylko i wyłącznie rejestracji elektronicznej. Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. – 

złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. 
3. Całością prac związanych z przyjęciem kandydatów do klas pierwszych kieruje szkolna Komisja 

Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. 

TERMINY 

1. 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. 

2. 17 maja do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie przez kandydata do oddziałów prowadzących 
szkolenie sportowe, wniosku  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. 

3. 1, 4, 8, 11 czerwca 2021 r. godzina 16.00 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy 
pierwszej mistrzostwa sportowego szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży. 

4. Do 17 czerwca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne  

wyniki prób sprawności fizycznej.  

5. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,       
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. 

6. 22 lipca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych. 

7. 17 maja do 26 lipca 2021 r. – wydanie skierowania na badania lekarskie kandydatom. 

8. 23 lipca do 30 lipca 2021 r.  do godz. 15.00 –potwierdzanie woli przyjęcia 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. Kandydat składa ponadto 
dokumenty wymagane przez szkołę (2 zdjęcia /podpisane/, kwestionariusz osobowy, kartę zdrowia).  

9. 02 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych       
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

10. W terminach określonych w ustawie: składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składnie do dyrektora odwołań od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 

11. Obowiązkowe wykonanie badań w Poradni Medycyny Pracy – od 23.07-26.07.2021r.  
O przydatności do zawodu decyduje ostatecznie uprawniony lekarz. 

 

 

Kwalifikowanie kandydatów. 

1. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje punkty za: 

 egzamin ósmoklasisty      maksymalnie  100 pkt. 

 oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych  
     tj. matematyki, języka angielskiego i informatyki   maksymalnie      72 pkt. 

 świadectwo ukończenia ósmej klasy z wyróżnieniem                                              7 pkt.   

 aktywność na rzecz innych ludzi                                          3 pkt. 

 szczególne osiągnięcia      maksymalnie     18 pkt. 
RAZEM                  maksymalnie  200 pkt. 
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2. Szczegółowe zasady punktacji: 

Kryteria - świadectwo 
Maksymalna liczba punktów  

w postępowaniu rekrutacyjnym 
osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 
3 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej   
z wyróżnieniem 

7 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 
wynik z języka polskiego 18 pkt 
wynik z matematyki 18 pkt 
wynik  z języka angielskiego 18 pkt 

wynik z informatyki 18 pkt 
max 100 pkt 

Kryteria - egzamin 

ósmoklasisty 

wyniki z egzaminu 

ósmoklasisty w % 

punkty 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt 
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt 
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,30 = 30 pkt 

max   100 pkt 
Razem 200 pkt 
 
3. Planowane jest otwarcie dziewięciu klas pierwszych na kierunkach: 

 Technik górnictwa podziemnego – 1 oddział – 24 uczniów 

 Technik elektryk – 1 oddział – 30 uczniów 

 Technik informatyk - 1 oddział – 30 uczniów 

 Technik automatyk - 1 oddział – 30 uczniów 

 Technik mechanik - 1 oddział – 30 uczniów 

 Technik mechatronik - 1 oddział – 30 uczniów 

 Technik spedytor - 1 oddział – 30 uczniów   

 Technik spedytor – oddział mistrzostwa sportowego sekcja lekkoatletyka - 1 oddział – 18 uczniów   

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 1 oddział – 24 uczniów 

 Technik pojazdów samochodowych – 1 oddział – 24 uczniów   

 Elektromechanik pojazdów samochodowych - 1/2 oddziału – 15 uczniów 

 Mechanik – monter maszyn i urządzeń - 1/2 oddziału – 15 uczniów 
4. Ostateczną liczbę przyjętych do poszczególnych klas ustala szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.  
5. W przypadku nauczania języków obcych :  

a. pierwszy język obcy jest kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum (obowiązkowy) 

b. drugi język obcy ustala szkoła  /od podstaw/. 
6. Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 


