
Z A P R A S Z A M Y! 

2021 / 2022 

 

Szkoła prowadzi nabór dla absolwentów   

 szkoły podstawowej  
na wiele ciekawych kierunków: 

 

Technikum - 5 letnie  
 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych 

 Technik usług fryzjerskich 

 Technik logistyk 

 

                           * 

 

Liceum Ogólnokształcące - 4 letnie  
( z oddziałami integracyjnymi ) 

 

                                          * 

Branżowa Szkoła I Stopnia - 3 letnia 

 

 Wielozawodowa: 

 
Sprzedawca, kucharz, piekarz, cukiernik, stolarz, fryzjer, 

tapicer,  blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów 

samochodowych, murarz-tynkarz, lakiernik, operator 

obrabiarek skrawających, krawiec  i inne zawody w których 

uczeń znajdzie praktykę jako pracownik młodociany 

 

 



Terminarz rekrutacji do ZS Nr 1 w Świdnicy 
 

Kandydaci do Zespołu Szkół Nr 1 składają  

wnioski o przyjęcie do szkoły 

 w terminie: 

od 17 maja do 21 czerwca 2021 
 

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 
absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum składają nw dokumenty: 

 
  świadectwo ukończenia szkoły  

  zaświadczenie o wynikach  egzaminu ósmoklasisty  

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu ( dot. kandydatów 

Technikum lub Branżowej Szkoły I Stopnia )  

 opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w 

tym poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia 

     z   problemami zdrowotnymi 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego - 

Liceum Ogólnokształcącego  oraz skierowanie wydane przez organ 

prowadzący 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub 

równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów 

 umowę o prace w celu przygotowania zawodowego zawartą między 

uczniem, jego rodzicami ( opiekunami ) a wybranym zakładem pracy 

     ( umowa dotyczy tylko uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia ) 

 dwie fotografie 

 kandydaci-laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają 

zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe 

 

Terminy w postępowanie rekrutacyjnym 
Ogłoszenie list kandydatów 

zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych do ZS Nr 1 

22 lipca 2021 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych 

i nieprzyjętych do ZS Nr 1 
2 sierpnia 2021 

 

 

 

 



ZASADY REKRUTACJI  KANDYDATÓW 

DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 

W ŚWIDNICY UL. BUDOWLANA 7-9 
 

        Nabór na rok szkolny 2021/2022 przebiega w oparciu o zapisy ustawy Prawo 

oświatowe i rozporządzenia MEN z dnia 20 marca  2020r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego. 

 

Obowiązują następujące kryteria: 

1) punkty za oceny ( na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ) z języka 

polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację 

2) punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty  

3) punkty za osiągnięcia  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły     

podstawowej  

a. - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem 

b. - szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem lub     

        turniejem, uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych  

        lub sportowych 

c. - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska     

        szkolnego, a w szczególności w formie wolontariatu 

Sumę punktów rekrutacyjnych należy obliczać wg wzoru: 

 

1) punkty za  

   oceny  

max  72 pkt 

2) punkty za egzamin 

max 100 pkt 

3) punkty za osiągnięcia 

ucznia 

 max 28 pkt 

 

cel 

bdb 

db 

dst 

dop 

 

 

18 pkt 

17 pkt 

14 pkt 

8 pkt 

2 pkt 
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na  
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c. 

 

 

7 

max 

18 

 

 

3 

 
max 

35 

max 

35 

max 

30 

 

 

Ad.1)   Kandydatom  do poszczególnych typów szkół,  nalicza się punkty 

             z czterech nw przedmiotów: 

 

Technikum -  technik żywienia i usług  

                        gastronomicznych 

j. polski, matematyka,  j. obcy,  biologia 

Technikum  - technik usług fryzjerskich j. polski, matematyka,  j. obcy, chemia 

Technikum -  technik logistyk j. polski, matematyka,  j. obcy,  informatyka 

Liceum Ogólnokształcące – 

                  z   oddziałami  integracyjnymi 

j. polski, matematyka,  j. obcy, historia 

Branżowa Szkoła I stopnia j. polski ,matematyka,  j. obcy, WOS,  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


