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REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. W. WITOSA W PŁOTACH  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

§ 1. SZKOŁY I KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

 

TECHNIKUM ZAWODOWE  kształcące w zawodach: 

❖ Technik hotelarstwa 

❖ Technik informatyk 

❖ Technik żywienia i usług gastronomicznych 

Nauka w technikum umożliwi Ci zdobyć równocześnie zawód i wykształcenie średnie. Absolwenci 

technikum mogą także kontynuować naukę na wyższych uczelniach. 

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym. Będziesz 

realizować dwa przedmioty rozszerzone, które będą powiązane z przyszłym zawodem.  

W technikum nauczysz się jak praktycznie wykonywać zawód, jak przygotować się do podejmowania 

działalności gospodarczej, jak napisać biznes plan, jak wykorzystać język obcy w pracy zawodowej, jak 

organizować swoją pracę w zespole. Nauka w szkole trwa 5 lat. 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

❖ profil ogólny z rozszerzoną geografią i językiem angielskim 

Liceum ogólnokształcące daje ogólną wiedzę, przygotuje Cię do matury i dalszego kształcenia. Umożliwi 

zdobycie wiedzy i umiejętności co najmniej na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów 

ogólnokształcących. Zadaniem liceum jest także przygotowanie uczniów do studiowania na wyższych 

uczelniach. W liceum przedmiotami  rozszerzonymi są geografia i język angielski. Nauka w liceum trwa 4 

lata. 
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SZKOŁA BRANŻOWA I-STOPNIA 

❖ klasa wielozawodowa 

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent 

uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie 

zasadnicze branżowe.  Absolwenci, którzy chcą kontynuować naukę mogą wybrać branżową 

szkołę II stopnia lub liceum ogólnokształcące dla dorosłych i zdecydować się na klasyfikacyjne 

kursy dla zawodowe. 

Szkoła branżowa I stopnia posiada oddziały wielozawodowe. To rodzaj klasy, w której uczniowie 

uczą się wielu zawodów usługowych typu: fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy, murarz, 

kamieniarz, stolarz, mechanik samochodowy, sprzedawca, kucharz, cukiernik, i inne. Zajęcia 

praktyczne odbywają się w zakładach pracy, z którymi podpisali umowę o pracę. Szkoła pomaga 

w znalezieniu odpowiednich zakładów pracy, przyjaznych dla pracujących. Kontakt z 

pracodawcą od początku edukacji pozwoli sprawniej pozyskać pracę lub umożliwi pozostanie na 

danym stanowisku pracy w przyszłości. Kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane jest w 

formie czterotygodniowego kursu w każdym roku nauki. W szkole odbywa się kształcenie z 

przedmiotów ogólnokształcących. Nauka zawodu, organizowana przez pracodawcę, odbywa się 

na podstawie umowy o pracę zawartej pomiędzy uczniem a pracodawcą w celu przygotowania 

do zawodu. Z tego tytułu okres nauki wlicza się do stażu pracy. Ponadto za czas praktyki 

uczniowie otrzymują wynagrodzenie. 
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§ 2. WYMAGANE DOKUMENTY: 

Do podania o przyjęcie do wybranej szkoły należy dołączyć: 

❖ trzy zdjęcia, 

❖ zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe, 

Po ukończeniu szkoły podstawowej należy dołączyć: 

❖ oryginał lub potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

❖ oryginał lub potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 

❖ w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I-Stopnia - zaświadczenie wystawione 

przez przyszłego pracodawcę o zapewnieniu praktycznej nauki zawodu w wybranym 

zawodzie. 

§ 4. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKÓŁ 

1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w 

statucie szkoły uwzględniając: 

a) przeliczenia na punkty egzaminu po szkole podstawowej dla: 

 języka polskiego, 

 matematyki, 

 języka obcego nowożytnego, 

b) punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. 

2. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym 

maksymalnie 200 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych 

obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w 

ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne osiągnięcia odnotowane na 

świadectwie, w tym: 

a) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej - 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na 
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egzaminie z języka polskiego i matematyki oraz 0,3 pkt za każdy punkt procentowy 

uzyskany na egzaminie z języka obcego nowożytnego, 

b) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym: 

 maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, zgodnie z zasadą: 

 stopień celujący - 18 punktów, 

 stopień bardzo dobry - 17 punktów, 

 stopień dobry - 14 punktów, 

 stopień dostateczny - 8 punktów, 

 stopień dopuszczający - 2 punkty, 

 maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, w tym: 

 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, 

 maksymalnie 18 punktów za inne osiągnięcia. 

3. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w Zespole Szkół im.  W. Witosa w Płotach ustala 

następujący podział 72 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej dla poszczególnych szkół i zawodów. 

 

TECHNIK HOTELARSTWA 

Przedmioty  Ocena i punkty  

 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

Język polski 18 17 14 8 2 

Matematyka 18 17 14 8 2 

Geografia 18 17 14 8 2 

Wybrany język obcy 18 17 14 8 2 

 

 

TECHNIK INFORMATYK 
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Przedmioty  Ocena i punkty  

 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

Język polski 18 17 14 8 2 

Matematyka 18 17 14 8 2 

Informatyka 18 17 14 8 2 

Język angielski 18 17 14 8 2 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

Przedmioty  Ocena i punkty  

 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

Język polski 18 17 14 8 2 

Matematyka 18 17 14 8 2 

Chemia 18 17 14 8 2 

Wybrany język obcy 18 17 14 8 2 
 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Przedmioty  Ocena i punkty  

 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

Język polski 18 17 14 8 2 

Matematyka 18 17 14 8 2 

Geografia 18 17 14 8 2 

Język angielski 18 17 14 8 2 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I-STOPNIA – KLASA WIELOZAWODOWA 

Przedmioty  Ocena i punkty  

 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

Język polski 18 17 14 8 2 

Matematyka 18 17 14 8 2 

Wiedza o 

społeczeństwie 

18 17 14 8 2 

Wybrany język obcy 18 17 14 8 2 

 

Absolwenci szkoły podstawowej ubiegający się o status młodocianego pracownika, przyjmowani będą do 

Branżowej Szkoły Zawodowej na podstawie umowy o praktycznej nauce zawodu, niezależnie od wyników 

uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 


