
Racibórz, 27 lutego 2015r. 
 

 

Drodzy Gimnazjaliści oraz Rodzice! 
 
Poniżej przedstawiam Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. 
 
Oferta jest ciekawa jak i szkoła do której zachęcam. 
 
Nabór będzie się odbywał w formie elektronicznej. Na naszej stronie będzie link do serwera logowania do systemu 
naboru. 
Przygotujemy także instrukcję jak się rejestrować. 
 
W naborze elektronicznym wybieraj szkoły i zawody, które Cię interesują. 
 
Pamiętaj: Nie wybieraj tylko jednego zawodu. 
Taki wybór może spowodować, że nigdzie nie zostaniesz przyjęty. 
 
Wszelkie pytania proszę kierować na adresy:  
 
jk@zsbirr.internetdsl.pl 
kd@zsbirr.internetdsl.pl 
 
lub proszę dzwonić: 
tel. 32 415 46 54, 32 415 28 60 
 
Żadne Wasze pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. 
 

Pozdrawiam 
Jacek Kąsek 
Dyrektor szkoły 
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Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 
w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych 

w Raciborzu na rok szkolny 2015/2016 
 

Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano na podstawie: 

 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.)  

 art. 9-15 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 7) 

 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr  OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015r. (tekst ujednolicony) w 
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu 
gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla 
młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2014/2015. 

 
1. Rekrutację przeprowadza Komisja powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu. 
2. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej poprzez 

zalogowanie się na stronie internetowej. 
3. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016 obejmuje w Zespole Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu następujące szkoły: 
 

• Technikum Nr 2       3 oddziały (96 miejsc) 
 

technik ochrony środowiska    –  0,5 oddziału (16 miejsc) 
technik architektury krajobrazu    –  0,5 oddziału (16 miejsc) 
technik geodeta      –  0,5 oddziału (16 miejsc) 
technik budownictwa    –  1,5 oddziału (48 miejsc) 

 
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2    3 oddziały (96 miejsc) 

 
stolarz       –  0,5 oddziału (16 miejsc) 
murarz - tynkarz     – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie      – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
cieśla, dekarz, ogrodnik,  
monter konstrukcji budowlanych,  
betoniarz-zbrojarz, tapicer, kamieniarz,  
zdun, kowal i inne zawody branży budowlanej – 1 oddział (32 miejsca) 
 
 

4. Kandydaci do klas pierwszych mogą składać dokumenty do wybranych szkół od 11 maja 2015r.  
do 24 czerwca 2015r. do godziny 12.00. 
 
Każdy kandydat składa następujące dokumenty: 

a) podanie o przyjęcie do szkoły, 



b) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbywania praktycznej nauki 
zawodu, 
c) umowy o pracę w przypadku pracowników młodocianych lub zaświadczenie o zatrudnieniu (szkoła 
zawodowa) 
 

Od 26 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2015r. do godziny 15.00 każdy kandydat zobowiązany jest do 
złożenia: 

a) oryginału świadectwo ukończenia gimnazjum lub jego potwierdzoną kopię, 
b) oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego  
w ostatnim roku nauki lub jego potwierdzoną kopię. 

 
Do 7 lipca 2015r. do godziny 10.00 każdy zakwalifikowany kandydat zobowiązany jest do złożenia: 

a) oryginału świadectwo ukończenia gimnazjum, 
b) oryginału zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego  
w ostatnim roku nauki. 
c) 2 aktualnych fotografii (format legitymacyjny), 
d) karty zdrowia, 
e) kserokopii aktu urodzenia, 
f) opcja - druk - zgłoszenie absolwenta, 
 

5. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów za egzamin gimnazjalny (max 100 punktów) i za oceny 
na świadectwie końcowym (max 76 punktów). Punktacji podlegają również dodatkowe osiągnięcia 
zapisane na świadectwie (max 24 punkty), są to: 
• świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  5  punktów 
• uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim  
lub ponadwojewódzkim konkursie przedmiotowym  
organizowanym przez kuratora oświaty oraz tytułu 
finalisty w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, 
Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów i Olimpiadzie 
Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.    12 punktów 

(10 punktów za 1 tytuł, za dwa  
i więcej tytułów - dodatkowo  
2 punkty) 

• inne szczególne osiągnięcia – w zawodach wiedzy,  
artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) 
lub inne konkursy, co najmniej na szczeblu powiatowym 
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum   5 punktów 

        w tym: 
        I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. 
        II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. 
        III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt. 
 

• stałe zaangażowanie w pracę społeczną  
w charakterze wolontariusza  
(wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)  2 punkty 

 
W każdym typie szkół punktowane są te konkursy, w których kandydat osiągnął najwyższy etap. 
 



Kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów. 
 
Uwaga: 
Absolwentom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum mnoży się razy 2. 
 
6. Przedmiotami, które podlegają punktacji na świadectwie gimnazjalnym oprócz języka polskiego są: 
 
Technikum Nr 2 
 

Zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3 

Technik budownictwa najlepsza ocena  
z przedmiotów: 
informatyka, 
matematyka, fizyka  

lepsza ocena  
z przedmiotów: 
j.angielski, j.niemiecki 

II najlepsza ocena  
z przedmiotów: 
informatyka, 
matematyka, fizyka 

Technik geodeta najlepsza ocena  
z przedmiotów: 
informatyka, 
matematyka, fizyka 

lepsza ocena  
z przedmiotów: 
j.angielski, j.niemiecki 

II najlepsza ocena  
z przedmiotów: 
informatyka, 
informatyka, fizyka 

Technik architektury 
krajobrazu 

najlepsza ocena  
z przedmiotów: 
biologia, chemia, 
matematyka  

lepsza ocena  
z przedmiotów: 
j.angielski, j.niemiecki 

II najlepsza ocena  
z przedmiotów:  
biologia, chemia, 
matematyka  

Technik ochrony 
środowiska 

najlepsza ocena  
z przedmiotów: 
biologia, chemia, 
informatyka 

lepsza ocena  
z przedmiotów: 
j.angielski, j.niemiecki 

II najlepsza ocena  
z przedmiotów:  
biologia, chemia, 
informatyka 

 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 
 

zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3 

• Stolarz,  
• Murarz – tynkarz,  
• Monter sieci, instalacji  
i urządzeń sanitarnych,  
• Monter zabudowy  
i robót wykończeniowych  
w budownictwie 
• Cieśla, dekarz 
• Kamieniarz 
• Betoniarz-zbrojarz 
• Monter konstrukcji 
budowlanych 
• Ogrodnik 
• Zdun 

najlepsza ocena  
z przedmiotów: 
technika, informatyka, 
matematyka  

lepsza ocena  
z przedmiotów: 
j.angielski, j.niemiecki 

II najlepsza ocena  
z przedmiotów:  
technika, informatyka, 
matematyka 

 
 
 



7 . Liczba punktów za oceny z wybranych przedmiotów jest następująca: 
 
 celujący -  19 punktów, 
 bardzo dobry -  16 punktów, 
 dobry  -  13 punktów, 
 dostateczny -    9 punktów, 
 dopuszczający -    0 punktów. 
 
8. Warunki rekrutacji: 
 
a. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej  
z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 
 
b. Jeżeli kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów, o przyjęciu do szkoły pierwszeństwo mają: 
 
– 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 ( zgodnie z Dz. U. z 2004r. nr 26 poz. 232, par. 10 pkt. 3 z póź. 
zm.) 
 
– kandydaci, którzy spełniają jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie 
oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawoność kandydata, niepełnosprawność jednego 
z rodziców kandydata, niepełnosprawoność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą, 
– osoby, których ocena z matematyki jest najwyższa, 
 
– osoby, których ocena z informatyki jest najwyższa, 
 
– osoby z większą sumą punktów procentowych z zadań z zakresu matematyki oraz przedmiotów 
przyrodniczych egzaminu gimnazjalnego, 
– osoby, których ocena z zachowania jest najwyższa, 
–osoby, których rodzice lub rodzeństwo są absolwentami szkoły prowadzącej oddział. 
 
9. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu 
publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa 
(zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na 
podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej 
rekrutacji elektronicznej. 
 
10. Ustala się następujące terminy dotyczące naboru a rok szkolny 2015/2016: 

 od 11 maja  2015r. do 24 czerwca 2015r. do godziny 12.00  –  wprowadzenie podań przez 
Internet oraz składanie podań do szkoły. 

Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru. 
 

 od 26 czerwca 2015r. do 30 czerwca 2015r. godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych 
szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum  
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;  



 

 3 lipca 2015r. do godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół 
ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;  

 

 do 7 lipca 2015r. do godz. 10.00 – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do 
wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;  

 

 8 lipca 2015r. do godz. 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły; 
 

 w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości  listy przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do szkoły, rodzic (prawny opiekun) kandydata może wystąpić z wnioskiem do 
Komisji o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły; 

 w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (prawnego opiekuna) z wnioskiem, Komisja  
sporządza uzasadnienie, 

 w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic (prawny opiekun) kandydata może wnieść 
do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji. 

 w terminie 7 dni od otrzymania odwołania, dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od 
rozstrzygnięcia Komisji, 

 na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

11. Jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami, to nabór zostanie przedłużony  
do 31 sierpnia 2015r., kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów. 

12. Dane osobowe uczniów będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.



Załącznik nr 1. 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY UZYSKANE W GIMNAZJUM I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski 

dopuszczający – 0 punktów 
 

19 punktów 

dostateczny – 9 punktów  
 

dobry – 13 punktów 
 

bardzo dobry –16 punktów 
 

celujący – 19 punktów 
 

Pierwsze wybrane 
zajęcia edukacyjne 

jak w przypadku języka polskiego  19 punktów 

Drugie wybrane zajęcia 
edukacyjne 

jak w przypadku języka polskiego  19 punktów 

Trzecie wybrane 
zajęcia edukacyjne 

jak w przypadku języka polskiego  19 punktów 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem   5 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim konkursie przedmiotowym 
organizowanym przez kuratora oświaty oraz tytułu finalisty 
w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiadzie 
Informatycznej Gimnazjalistów i Olimpiadzie Języka 
Angielskiego dla Gimnazjalistów (o których mowa w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz.U. z 
2002r. nr 13, poz. 125 z późn.zm.): 
- za jeden tytuł - 10 punktów  
- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 

12 punktów   

Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe, co 
najmniej na szczeblu powiatowym) wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum - kandydat może uzyskać 
maksymalnie 5 pkt. 
Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia 
ucznia - sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) 
lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym 
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 
przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno 
najwyżej punktowane osiągnięcie. 

5 punktów 
 
I miejsce lub tytuł laureata –  5 pkt. 
II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. 
III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt. 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze 
wolontariusza  
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 
  2 punkty 

Egzamin gimnazjalny 
 

100 punktów 



Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

 język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 

 historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za 
każdy uzyskany procent, 

 matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany 
procent, 

 przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy 
uzyskany procent, 

 język obcy nowożytny – 0,2 punktu  
za każdy uzyskany procent. 

 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 
 
 maksymalnie 20 punktów 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez 
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę 
punktów  za oceny z języka polskiego  
i trzech wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych otrzymanych na świadectwie 
ukończenia gimnazjum.   
Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny 
z trzech  wybranych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych dotyczy zajęć  wskazanych przez 
szkołę przy naborze do wybranego oddziału. 

 
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku 
rekrutacji  

 

 200 punktów 

 

 


