
WARUNKI  REKRUTACJI I REGULAMIN 

PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 

 
 

I. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 
 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum profilowanego, technikum oraz szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe może ubiegać się uczeń, który ukończył gimnazjum publiczne 
lub gimnazjum niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych 
przepisów. 

3. Kandydaci do klasy pierwszej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe muszą, oprócz 
wymagań określonych w ust. 1 i 2, spełnić wymagania dotyczące praktycznej nauki 
zawodu, tzn. zapewnić sobie możliwość uczęszczania na zajęcia praktyczne w zakładach 
pracy poza szkołą. 

4. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej liceum profilowanego oraz technikum 
decydują kryteria uwzględniające :  
1) wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia, wymieniane w świadectwie 

ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji, 
2) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne 

osiągnięcia ucznia, o których mowa w punkcie 1), 
3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum . 
5. Kryteria, o których mowa w ust. 4 oraz warunki przyjęć, podaje dyrektor szkoły 

w terminie do 27 lutego 2009r. 
6. Przepisu ust. 4 pkt. 3) nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni 

z obowiązku przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 3).  
7. 1) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję 
rekrutacyjno – kwalifikacyjną. 

     2) Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w pkt. 1), jeżeli 
liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa 
liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

8. Dyrektor szkoły :    
    1) Decyduje o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych szkół 

ponadgimnazjalnych. 
    2) Decyduje o przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku, gdy: 

a) uczeń powraca z zagranicy. 
    3) W przypadkach niewymienionych w punkcie 1) i 2) dyrektor szkoły przyjmuje uczniów 

na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej powołanej 
w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych. 

 
 



 

II. ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZAJALNYCH W PSZOWIE 

NA ROK SZKOLNY  2009/2010 

na podbudowie gimnazjum 

 

A. Terminy składania dokumentów do wszystkich typów szkół  

oraz szczegółowe terminy rekrutacji. 

 

1. Od 11 maja 2009r. do 16 czerwca 2009r.:  
Termin wprowadzania podań przez Internet oraz składania dokumentów przez 
kandydatów do klas pierwszych wybranych szkół. Kandydaci składają podanie jedynie 
pierwszego szkole pierwszego wyboru. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej posługuje 
się wyłącznie kopiami świadectw. 
Dostarczanie do każdej ze szkół, gdzie o przyjęcie ubiega się kandydat, zaświadczeń 
o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach, co najmniej 
na szczeblu powiatowym, potwierdzonych pieczątką macierzystego gimnazjum 
i podpisem osoby upoważnionej wyznaczonej przez dyrektora szkoły, które zostaną 
wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. O wyborze konkursów i przydziale 
punktów decyduje niezależnie dyrektor każdej ze szkół ponadgimnazjalnych, 
do których kandydat ubiega się o przyjęcie i wprowadza bądź potwierdza przyznanie 
wartości w systemie elektronicznym. 

2. Od 19 czerwca do 23 czerwca 2009r.,(do godz. 10.00) – termin dostarczania 
potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego lub wprowadzanie danych do elektronicznego 
systemu naboru. 

3. 23 do 26 czerwca 2009r. –  praca komisji rekrutacyjnej. 
4. 26 czerwca 2009r., do godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych 

do wybranego typu szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Pszowie. 

5. Do 30 czerwca 2009r., godz. 12.00– termin potwierdzania przez kandydatów woli 
uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa 
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego. 

6. 1 lipca 2009r., do godz. 10.00 – ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych 
do poszczególnych typów szkół i podanie informacji o wolnych miejscach. 

7. Od 1 lipca do 25 sierpnia 2009r. – składanie – przez uczniów nieprzyjętych 
do wybranych szkół- oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi 
miejscami. 

8. 25 sierpnia 2009r. – ostateczne zakończenie rekrutacji do wszystkich typów szkół 
i ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych.  



B. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum  
i szczególne osiągnięcia ucznia: 

 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 
Dopuszczający – 3 pkt. 
Dostateczny  – 7 pkt. 
Dobry – 11 pkt. 
Bardzo dobry  – 14 pkt. 

Język polski 

Celujący –18 pkt. 

18 punktów 

Pierwsze wybrane zajęcia 
edukacyjne  

Jak w przypadku języka 
polskiego 

18 punktów 

Drugie wybrane zajęcia  
edukacyjne 

Jak w przypadku języka 
polskiego 

18 punktów 

Trzecie wybrane zajęcia 
edukacyjne 

Jak w przypadku języka 
polskiego 

18 punktów 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów 
Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (można 
brać pod uwagę udział w dwóch konkursach) 

15 punktów 
(10 punktów za jeden tytuł, za dwa 
i więcej – dodatkowo 5 punktów) 

Osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na 
szczeblu powiatowym ( można brać pod uwagę dwa 
osiągnięcia), wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod 
uwagę ich przydatność w związku z przedmiotami 
rozszerzanymi w danej klasie. 

6 punktów  
(4 punkty za jedno osiągnięcie) w 
tym: 
I m. lub tytuł laureata – 6 punktów 
II m. lub tytuł finalisty – 5 punkty 
III m. lub wyróżnienie – 4punkty 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczna w charakterze 
wolontariusza. O przydziale punktów decyduje dyrektor 
szkoły ponadgimnazjalnej 

2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Liczbę punktów otrzymanych za 
oceny z języka polskiego 
i wybranych zajęć edukacyjnych 
należy pomnożyć przez dwa . 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 100 punktów 
Egzamin gimnazjalny 100 punktów 



 
III. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY UZYSKANE 

W GIMNAZJUM I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 
W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ 

 
Typ szkoły Zajęcia edukacyjne brane 

pod uwagę 
Limit miejsc 

Technikum  (zawód: technik 
mechanik) 
(4 lata)  

j. polski 
j. obcy 
geografia 
technika 

16 

Technikum (zawód: technik 
pojazdów samochodowych) 
(4 lata) 

j. polski 
j. obcy 
geografia 
technika 

16 

Technikum (zawód: technik 
usług fryzjerskich) 
(4 lata) 

j. polski 
j. obcy 
chemia 
plastyka 

32 

Liceum Profilowaneż 
Socjalny 
(3 lata ) 

j. polski 
j. obcy 
biologia 
plastyka 

16 

Liceum Profilowane 
Zarządzanie informacją 
(3 lata) 

j. polski 
j. obcy 
geografia 
informatyka 

16 

 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Fryzjer 
(3 lata)  

j. polski 
j. obcy 
chemia 
plastyka 

16 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Klasa wielozawodowa 
(2 lub 3 lata, zależnie od 
zawodu)  

j. polski 
j. obcy 
wos 
plastyka 

16 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Lakiernik 
(2 lata, zależnie od zawodu) 

j. polski 
j. obcy 
geografia  
technika 

16 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Mechanik pojazdów 
samochodowych 
(3 lata)  

j. polski 
j. obcy 
geografia 
technika 

16 
 
 

 



 
1. Punktacja za oceny z języka polskiego i trzech wybranych dla danego typu szkoły zajęć 

edukacyjnych jest jednakowa we wszystkich typach szkół. 
2. Punktacja za udział w konkursach oraz za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne jest 

jednakowa we wszystkich typach szkół. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły, 
biorąc pod uwagę ich korelację z rozszerzanymi przedmiotami w danej klasie. 

3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej 
z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

4. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:  
a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych,  
b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki, 
c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

5. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, 
równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły 
ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą, jeżeli przewidziany 
planem nauczania okres nauki w szkołach za granicą wyniósł łącznie co najmniej 9 lat 
i na pierwszy rok nauki przyjmowano kandydatów nie wcześniej niż w 6 roku życia. 

6. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, 
posługuje się wyłącznie kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia 
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

7. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty 
wymienionych w pkt. 6., laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji 
poszczególnych Kuratoriów Oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych 
ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 - 1922. O niepodległość 
Rzeczypospolitej” przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie 
od kryteriów podanych w poprzednich punktach. 

8. Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty 
w roku szkolnym 2008/2009: 
a) język polski, 
b) historia, 
c) matematyka, 
d) fizyka, 
e) biologia, 
f) chemia, 
g) geografia, 
h) język angielski, 
i) język francuski, 
j) język rosyjski. 

 
9. Kandydat do młodzieżowej szkoły ponadgimnazjalnej na podbudowie gimnazjum może 

składać dokumenty co najwyżej do trzech szkół. 
10. . Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć: 

a. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, 



b. poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego, 

c. umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy 
o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 
2009 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z: rozporządzeniem 
MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 113, 
poz.988), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 
278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne 
zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 
16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły 
gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz.1808),  

d. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający 
działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, 

e. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, 
o których mowa w punkcie II B 

11. Uczeń dostarczając do wybranej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum 
i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdza jednoznacznie 
wolę uczęszczania do niej od dnia 1 września 2009 r. 

12. Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa do danej szkoły o jego deklaracji woli 
w terminie określonym niniejszą Decyzją jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy 
przyjętych. 



LICEUM  PROFILOWANE  - 3 letnie 
 

Profil: zarządzanie informacją 
 
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Dopuszczający – 3 punkty 
Dostateczny  - 7 punktów 
Dobry  - 11 punktów 
Bardzo dobry   - 14 punktów 

Język polski 

Celujący  - 18 punktów 

18 punktów 

Język obcy            -//- 18 punktów 
Geografia            -//- 18 punktów 
Informatyka            -//- 18 punktów 
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów 
Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (można brać 
pod uwagę udział w dwóch konkursach) 

15 punktów 
(10 punktów za jeden tytuł, 
za dwa i więcej – dodatkowo 
5 punktów) 

Osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na 
szczeblu powiatowym ( można brać pod uwagę dwa osiągnięcia), 
wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. O przydziale 
punktów decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę ich 
przydatność w związku z przedmiotami rozszerzanymi w danej 
klasie. 

6 punktów  
I m. lub tytuł laureata – 6 
punktów 
II m. lub tytuł finalisty – 5 
punkty 
III m. lub wyróżnienie – 4 
punkty 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczna w charakterze 
wolontariusza. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły 
ponadgimnazjalnej 

2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Liczbę punktów 
otrzymanych za oceny z 
języka polskiego 
i wybranych zajęć 
edukacyjnych należy 
pomnożyć przez dwa . 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 100 punktów 
Egzamin gimnazjalny 100 punktów 
 
Uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania 
planowanego limitu miejsc. 



Profil: socjalny 
 

 
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Dopuszczający – 3 punkty 
Dostateczny  - 7 punktów 
Dobry  - 11 punktów 
Bardzo dobry   - 14 punktów 

Język polski 

Celujący  - 18 punktów 

18 punktów 

Język obcy            -//- 18 punktów 
Biologia            -//- 18 punktów 
Plastyka            -//- 18 punktów 
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów 
Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (można brać 
pod uwagę udział w dwóch konkursach) 

15 punktów 
(10 punktów za jeden tytuł, 
za dwa i więcej – dodatkowo 
5 punktów) 

Osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na 
szczeblu powiatowym ( można brać pod uwagę dwa osiągnięcia), 
wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. O przydziale 
punktów decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę ich 
przydatność w związku z przedmiotami rozszerzanymi w danej 
klasie. 

6 punktów  
I m. lub tytuł laureata – 6 
punktów 
II m. lub tytuł finalisty – 5 
punkty 
III m. lub wyróżnienie – 4 
punkty 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczna w charakterze 
wolontariusza. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły 
ponadgimnazjalnej 

2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Liczbę punktów 
otrzymanych za oceny z 
języka polskiego 
i wybranych zajęć 
edukacyjnych należy 
pomnożyć przez dwa . 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 100 punktów 
Egzamin gimnazjalny 100 punktów 
 
Uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania 
planowanego limitu miejsc. 

 



Technikum  4 - letnie 
 

Technik mechanik 
 
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Dopuszczający – 3 punkty 
Dostateczny  - 7 punktów 
Dobry  - 11 punktów 
Bardzo dobry   - 14 punktów 

Język polski 

Celujący  - 18 punktów 

18 punktów 

Język obcy            -//- 18 punktów 
Geografia            -//- 18 punktów 
Technika            -//- 18 punktów 
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów 
Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (można brać 
pod uwagę udział w dwóch konkursach) 

15 punktów 
(10 punktów za jeden tytuł, 
za dwa i więcej – dodatkowo 
5 punktów) 

Osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na 
szczeblu powiatowym ( można brać pod uwagę dwa osiągnięcia), 
wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. O przydziale 
punktów decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę ich 
przydatność w związku z przedmiotami rozszerzanymi w danej 
klasie. 

6 punktów  
I m. lub tytuł laureata – 6 
punktów 
II m. lub tytuł finalisty – 5 
punkty 
III m. lub wyróżnienie – 4 
punkty 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczna w charakterze 
wolontariusza. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły 
ponadgimnazjalnej 

2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Liczbę punktów 
otrzymanych za oceny z 
języka polskiego 
i wybranych zajęć 
edukacyjnych należy 
pomnożyć przez dwa . 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 100 punktów 
Egzamin gimnazjalny 100 punktów 
 
Uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania 
planowanego limitu miejsc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Technik pojazdów samochodowych 
 
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Dopuszczający – 3 punkty 
Dostateczny  - 7 punktów 
Dobry  - 11 punktów 
Bardzo dobry   - 14 punktów 

Język polski 

Celujący  - 18 punktów 

18 punktów 

Język obcy            -//- 18 punktów 
Geografia            -//- 18 punktów 
Fizyka            -//- 18 punktów 
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów 
Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (można brać 
pod uwagę udział w dwóch konkursach) 

15 punktów 
(10 punktów za jeden tytuł, 
za dwa i więcej – dodatkowo 
5 punktów) 

Osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na 
szczeblu powiatowym ( można brać pod uwagę dwa osiągnięcia), 
wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. O przydziale 
punktów decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę ich 
przydatność w związku z przedmiotami rozszerzanymi w danej 
klasie. 

6 punktów  
I m. lub tytuł laureata – 6 
punktów 
II m. lub tytuł finalisty – 5 
punkty 
III m. lub wyróżnienie – 4 
punkty 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczna w charakterze 
wolontariusza. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły 
ponadgimnazjalnej 

2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Liczbę punktów 
otrzymanych za oceny z 
języka polskiego 
i wybranych zajęć 
edukacyjnych należy 
pomnożyć przez dwa . 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 100 punktów 
Egzamin gimnazjalny 100 punktów 
 
Uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania 
planowanego limitu miejsc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Technik usług fryzjerskich 
 

 
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Dopuszczający – 3 punkty 
Dostateczny  - 7 punktów 
Dobry  - 11 punktów 
Bardzo dobry   - 14 punktów 

Język polski 

Celujący  - 18 punktów 

18 punktów 

Język obcy            -//- 18 punktów 
Chemia            -//- 18 punktów 
Plastyka            -//- 18 punktów 
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów 
Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (można brać 
pod uwagę udział w dwóch konkursach) 

15 punktów 
(10 punktów za jeden tytuł, 
za dwa i więcej – dodatkowo 
5 punktów) 

Osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na 
szczeblu powiatowym ( można brać pod uwagę dwa osiągnięcia), 
wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. O przydziale 
punktów decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę ich 
przydatność w związku z przedmiotami rozszerzanymi w danej 
klasie. 

6 punktów  
I m. lub tytuł laureata – 6 
punktów 
II m. lub tytuł finalisty – 5 
punkty 
III m. lub wyróżnienie – 4 
punkty 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczna w charakterze 
wolontariusza. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły 
ponadgimnazjalnej 

2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Liczbę punktów 
otrzymanych za oceny 
z języka polskiego 
i wybranych zajęć 
edukacyjnych należy 
pomnożyć przez dwa . 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 100 punktów 
Egzamin gimnazjalny 100 punktów 
 
Uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania 
planowanego limitu miejsc. 

 

 
 
 
 

 



Zasadnicza Szkoła Zawodowa  3 – letnia 
 

Fryzjer 
 

 
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Dopuszczający – 3 punkty 
Dostateczny  - 7 punktów 
Dobry  - 11 punktów 
Bardzo dobry   - 14 punktów 

Język polski 

Celujący  - 18 punktów 

18 punktów 

Język obcy            -//- 18 punktów 
Plastyka            -//- 18 punktów 
Chemia            -//- 18 punktów 
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów 
Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (można brać 
pod uwagę udział w dwóch konkursach) 

15 punktów 
(10 punktów za jeden tytuł, 
za dwa i więcej – dodatkowo 
5 punktów) 

Osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na 
szczeblu powiatowym ( można brać pod uwagę dwa osiągnięcia), 
wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. O przydziale 
punktów decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę ich 
przydatność w związku z przedmiotami rozszerzanymi w danej 
klasie. 

6 punktów  
I m. lub tytuł laureata – 6 
punktów 
II m. lub tytuł finalisty – 5 
punkty 
III m. lub wyróżnienie – 4 
punkty 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczna w charakterze 
wolontariusza. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły 
ponadgimnazjalnej 

2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Liczbę punktów 
otrzymanych za oceny z 
języka polskiego 
i wybranych zajęć 
edukacyjnych należy 
pomnożyć przez dwa . 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 100 punktów 
Egzamin gimnazjalny 100 punktów 
 
Uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania 
planowanego limitu miejsc. 
 

 
 
 
 
 



Mechanik pojazdów samochodowych 
 
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Dopuszczający – 3 punkty 
Dostateczny  - 7 punktów 
Dobry  - 11 punktów 
Bardzo dobry   - 14 punktów 

Język polski 

Celujący  - 18 punktów 

18 punktów 

Język obcy            -//- 18 punktów 
Technika            -//- 18 punktów 
Geografia            -//- 18 punktów 
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów 
Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (można brać 
pod uwagę udział w dwóch konkursach) 

15 punktów 
(10 punktów za jeden tytuł, 
za dwa i więcej – dodatkowo 
5 punktów) 

Osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na 
szczeblu powiatowym ( można brać pod uwagę dwa osiągnięcia), 
wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. O przydziale 
punktów decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę ich 
przydatność w związku z przedmiotami rozszerzanymi w danej 
klasie. 

6 punktów  
I m. lub tytuł laureata – 6 
punktów 
II m. lub tytuł finalisty – 5 
punkty 
III m. lub wyróżnienie – 4 
punkty 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczna w charakterze 
wolontariusza. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły 
ponadgimnazjalnej 

2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Liczbę punktów 
otrzymanych za oceny z 
języka polskiego 
i wybranych zajęć 
edukacyjnych należy 
pomnożyć przez dwa . 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 100 punktów 
Egzamin gimnazjalny 100 punktów 
 
Uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania 
planowanego limitu miejsc. 



 
Lakiernik 

 
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Dopuszczający – 3 punkty 
Dostateczny  - 7 punktów 
Dobry  - 11 punktów 
Bardzo dobry   - 14 punktów 

Język polski 

Celujący  - 18 punktów 

18 punktów 

Język obcy            -//- 18 punktów 
Technika            -//- 18 punktów 
Geografia            -//- 18 punktów 
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów 
Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (można brać 
pod uwagę udział w dwóch konkursach) 

15 punktów 
(10 punktów za jeden tytuł, 
za dwa i więcej – dodatkowo 
5 punktów) 

Osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na 
szczeblu powiatowym ( można brać pod uwagę dwa osiągnięcia), 
wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. O przydziale 
punktów decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę ich 
przydatność w związku z przedmiotami rozszerzanymi w danej 
klasie. 

6 punktów  
I m. lub tytuł laureata – 6 
punktów 
II m. lub tytuł finalisty – 5 
punkty 
III m. lub wyróżnienie – 4 
punkty 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczna w charakterze 
wolontariusza. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły 
ponadgimnazjalnej 

2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Liczbę punktów 
otrzymanych za oceny z 
języka polskiego 
i wybranych zajęć 
edukacyjnych należy 
pomnożyć przez dwa . 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 100 punktów 
Egzamin gimnazjalny 100 punktów 
 
Uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania 
planowanego limitu miejsc. 
 

 



 
Klasa wielozawodowa 3-letnia lub 2-letnia ( zależnie od zawodu) 

 
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Dopuszczający – 3 punkty 
Dostateczny  - 7 punktów 
Dobry  - 11 punktów 
Bardzo dobry   - 14 punktów 

Język polski 

Celujący  - 18 punktów 

18 punktów 

Język obcy            -//- 18 punktów 
Plastyka            -//- 18 punktów 
WOS            -//- 18 punktów 
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów 
Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (można brać 
pod uwagę udział w dwóch konkursach) 

15 punktów 
(10 punktów za jeden tytuł, 
za dwa i więcej – dodatkowo 
5 punktów) 

Osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na 
szczeblu powiatowym ( można brać pod uwagę dwa osiągnięcia), 
wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum. O przydziale 
punktów decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę ich 
przydatność w związku z przedmiotami rozszerzanymi w danej 
klasie. 

6 punktów  
I m. lub tytuł laureata – 6 
punktów 
II m. lub tytuł finalisty – 5 
punkty 
III m. lub wyróżnienie – 4 
punkty 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczna w charakterze 
wolontariusza. O przydziale punktów decyduje dyrektor szkoły 
ponadgimnazjalnej 

2 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Liczbę punktów 
otrzymanych za oceny z 
języka polskiego 
i wybranych zajęć 
edukacyjnych należy 
pomnożyć przez dwa . 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 100 punktów 
Egzamin gimnazjalny 100 punktów 
 
Uczniowie są przyjmowani w kolejności zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania 
planowanego limitu miejsc. 
 
 


