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REKRUTACJA 2020/21
Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 

60)

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.)

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postę-

powania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i 

centrów (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1737).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego 

ogłasza nabór na rok szkolny 2020/21 na następujące kierunki kształcenia:

5 -letnie Technikum nr 4:
Zawód Liczba miejsc

Technik budownictwa 30

Technik renowacji elementów architektury 15

Technik geodeta 15

3- letnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
Zawód Liczba miejsc

Murarz-tynkarz 15
Monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie

15

Monter sieci i instalacji sanitarnych 15

Stolarz 15

1. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia  nr 4 

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

12 sierpnia 2020r. godz. 8.00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.



Od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. godz.15.00 
Kandydaci zakwalifikowani do szkoły muszą przystąpić do badania lekarskiego na podstawie którego lekarz wydaje 
zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Data i miejsce przeprowadzania badania 
będzie podana w późniejszym terminie na stronie szkoły.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz 
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19 sierpnia 2020r. do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

2. Zasady przeliczania punktów za oceny i szczególne osiągnięcia kandydata uzyskane w szkole podstawowej

Zagadnienia Punktacja szczegółowa Max. ilość punktów

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 100 punktów

Język polski

dopuszczający  - 2 punkty

18 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 14 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

celujący – 18 punktów

Matematyka j.w 18 punktów

Do wyboru język angielski lub niemiecki j.w 18 punktów

Do wyboru fizyka, informatyka, geografia,
technika, zajęcia artystyczne lub plastyka

j.w 18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum wyróżnieniem 7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty: 

10 punktów

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów

 tytuł laureata konkursu tematycznego 
              lub interdyscyplinarnego

7 punktów

 tytuł finalisty konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego

5 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty: 

10 punktów

 dwóch lub więcej tytułów finalisty 
konkursu przedmiotowego

10 punktów

 dwóch lub więcej tytułów laureata 
konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego

7 punktów

 dwóch lub więcej tytułów finalisty 
konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego

5 punktów

 tytułu finalisty konkursu 
przedmiotowego

7 punktów

 tytułu laureata konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego

5 punktów

 tytułu finalisty konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego

3 punkty



Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na

szczeblu:  

 międzynarodowym 4 punkty

4 punkty
 krajowym 3 punkty

 wojewódzkim 2 punkty

 powiatowym 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych

do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

Egzamin ósmoklasisty
Sposób przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty z:

Max. liczba punktów
100 punktów

 języka polskiego - każdy procent mnoży się przez 0,35 35 punktów

 matematyki - każdy procent mnoży się przez 0,35 35 punktów

 języka obcego nowożytnego - każdy procent mnoży się przez 0,3 30 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty
oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia

szkoły podstawowej.

Sposób przeliczenia na punkty ocen w przypadku zwolnienia z egzaminu
ósmoklasisty:

Max. liczba punktów
100 punktów

 języka polskiego dopuszczający  - 10 punktów

35 punktów

dostateczny – 15 punktów

dobry – 25 punktów

bardzo dobry – 30 punktów

celujący – 35 punktów

 matematyki j.w 35 punktów

 języka obcego nowożytnego

dopuszczający  - 5 punktów

30 punktów

dostateczny – 10 punktów

dobry – 20 punktów

bardzo dobry – 25 punktów

celujący – 30 punktów

Ilość punktów uzyskana łącznie za świadectwo i wyniki egzaminu zewnętrznego
Max. liczba punktów

200 punktów

3. Regulamin rekrutacji

1. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w Zespole Szkół Budowlanych odbywa się drogą elektroniczną. 

Każdy kandydat uczestniczący w rekrutacji poddaje się jej warunkom i wynikom.

2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły.

3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a)  podanie do wiadomości Kandydatów informacji o kryteriach rekrutacji,

b)  ustalenie i ogłoszenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego listy kandydatów zakwalifikowanych



 i niezakwalifikowanych do szkoły,

c)  ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.

4. Kandydaci powinni, zgodnie z terminarzem rekrutacji, złożyć w sekretariacie Szkoły wniosek o przyjęcie do klasy 

pierwszej, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 

oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 

pkt. 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności.

6.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnym, ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opiniami - publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

7.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 

zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 

pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)  wielodzietność rodziny kandydata

b)  niepełnosprawność kandydata

c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą

8. Kryteria te mają jednakową wartość.

9.  Uczniowie klasy pierwszej ZSB w Cieszynie, którzy nie zostali promowani do klasy drugiej, zostają przyjęci do klasy 

pierwszej na podstawie podania zawierającego prośbę o powtarzanie klasy.

10.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę zawierającą imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listy kandydatów uszeregowane są w kolejności alfabetycznej

11.  W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic 

kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie 

zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, 

którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora 

szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor 

rozpatruje odwołanie w terminie do 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu 

administracyjnego.

12.  Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane kandydatów nieprzyjętych są przechowywane przez okres roku, chyba, że 

na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem.



13.  W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły o przyjęciu ucznia decyduje dyrektor 

szkoły. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, 

wymagana jest zgoda organu prowadzącego.

14. Ilość uczniów w oddziale ustala Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.

15.  Kandydaci składają w sekretariacie:

a)  wniosek o przyjęcie do klasy 1-szej (wydruk elektroniczny z naboru)

b)  zaświadczenia o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub innych konkursach, potwierdzonych pieczęcią macierzystej 

szkoły podstawowej.

c)  oświadczenie kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Technikum lub Branżowej Szkoły I stopnia.

d)  zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, 

uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

e)  opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, 

w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.

f)  dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów o których mowa w punkcie 6.
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