
Zasady rekrutacji do klas pierwszych  
Technikum Nr 7 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5  

w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta  
na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum 

 

Podstawa prawna: 
1. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA – OR. 110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  
2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14. 03. 2017 r.: art. 149, art. 155, art. 

165 ustawy (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zmianami). 

Szczegółowe terminy rekrutacji: 

Termin 
Rodzaj czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym 
w postępowaniu 
uzupełniającym 

od 13 maja do 25 
czerwca 2019 r.  

Od 26 lipca do 30 
lipca 2019 r.  

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły 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 o świadectwo 
ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminów 
zewnętrznych 

do 28 czerwca 
2019 r.  

do 05 sierpnia 
2019 r.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 
czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności  

15 lipca 2019 r.  20 sierpnia 2019 r.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez 
wójta/burmistrza/prezydenta okoliczności wskazanych w 
oświadczeniach 

16 lipca 2019 r.  
 

21 sierpnia 2019 r.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  

od 16 lipca 2019 r. 
do 18 lipca 2019 r.  
 

od 21 sierpnia 
2019 r. do 23  
sierpnia 2019 r. 

Skierowanie kandydatów zakwalifikowanych do klas technikum 
na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

od 16 lipca do 24 
lipca 2019 r.  

do 21 sierpnia 
2019 r. do 29 
sierpnia 2019 r. 

Potwierdzanie przez rodziców kandydatów lub kandydatów woli 
uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o 
szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego – o ile nie 
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  
Kandydaci do klas branżowej szkoły I stopnia, którzy zajęcia 
praktyczne realizują u pracodawców, składają dodatkowo umowę 
o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia 
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dniem 1 
września 2019 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych)  

25 lipca 2019 r.  30 sierpnia 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 



 
Zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczane na punkty: 

 

Klasa /typ szkoły/zawód  Przedmioty przeliczane na punkty  

I A/ T Nr 7/ technik przemysłu mody  
j. polski, matematyka, plastyka, 
zajęcia techniczne 

I B/ T Nr 7 / technik reklamy  
j. polski, matematyka, plastyka, 
informatyka  

I C/ T Nr 7/ technik usług fryzjerskich  
j. polski, matematyka, plastyka, 
zajęcia techniczne 

I D/ T Nr 7/ technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
j. polski, matematyka, plastyka, 
informatyka  

IE/T Nr 7/technik włókiennik 
j. polski, matematyka, plastyka, 
zajęcia techniczne 

I a/ BS1/ fryzjer  
j. polski, matematyka, plastyka, 
informatyka 

I a/BS1/krawiec  
j. polski, matematyka, plastyka, 
informatyka 

I a/BS1/operator maszyn w przemyśle włókienniczym 
j. polski, matematyka, plastyka, 
informatyka 

I b/BS1/stolarz  
j. polski, matematyka, plastyka, 
informatyka 

I b/BS1/tapicer  
j. polski, matematyka, plastyka, 
informatyka 

 
Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

1) język polski – wynik procentowy x 0,2; 
2) historia i wiedza o społeczeństwie – wynik procentowy x 0,2; 
3) matematyka – wynik procentowy x 0,2; 
4) przedmioty przyrodnicze – wynik procentowy x 0,2; 
5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – wynik procentowy x 0,2. 

 
Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia 
gimnazjum: 
Za oceny wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów. 
 
Zasady przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 
 
Zasady przeliczania na punkty kryteriów związanych z olimpiadami, konkursami i zawodami wiedzy oraz 
sportowymi: 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h 
ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za: 
1) 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 punktów, 



b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 
kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 
się 7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 
się 5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 
32a ust. 4 ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub 
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na 
szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 
 
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego 
zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za 
najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 
 


