
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
Technikum nr 1 im. Zbigniewa Herberta i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1

w Zespole Szkół Cogito w Siemianowicach Śląskich
na rok szkolny 2020/2021

dla absolwentów szkoły podstawowej

I. Podstawa prawna.

Na podstawie art.154, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018r. poz. 996
ze zm.)  

II. Podstawy rekrutacji.

1. Szkoła prowadzi nabór do pięcioletniego Technikum Nr 1 i  trzyletniej Branżowej Szkoły       
I Stopnia Nr 1 za pomocą scentralizowanego systemu elektronicznego.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkoły podstawowej. 

3. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ustala listę kandydatów przyjętych do szkoły.

4. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:
a). punkty za egzamin ośmioklasisty
b). punkty za świadectwo 

5. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły        
I Stopnia Nr 1 w kolejności zgodnej z suma punktów do wyczerpania planowanego limitu 
miejsc.

6. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna zastrzega 
sobie prawo do połączenia kierunków kształcenia lub nie otwarcia kształcenia w danym 
zawodzie.

7. Technikum Nr 1 w roku szkolnym 2019/2020 kształcić będziemy w następujących 
zawodach:

• technik hotelarstwa- TH
• technik żywienia i usług gastronomicznych - TZ
• technik usług kelnerskich z elementami barmana i baristy  - TK
• technik reklamy  - TR
• technik organizacji turystyki  - TT
• technik technologii drewna - TD

Istnieje możliwość utworzenia klas dwuzawodowych. Dyrekcja zastrzega sobie możliwość 
połączenia klas w zależności od zainteresowania .

8. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 kształcić będzie w klasie wielozawodowej w zawodach:
• kucharz
• cukiernik
• przetwórca mięsa
• piekarz



9. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują:

a). punkty za świadectwo - 100 pkt
- ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) - 18 pkt
- ocena z matematyki (za ocenę celującą)  - 18 pkt
- ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) - 18 pkt
- ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) - 18 pkt
- szczególne osiągnięcia (za ocenę celującą) - 18 pkt
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem - 7 pkt
- aktywności społeczne - 3 pkt

b). punkty za egzamin ośmioklasisty - 100 pkt
- wynik z języka polskiego - 100% x 0,35 = 35 pkt
- wynik z matematyki - 100% x 0,35 = 35 pkt
- wynik z języka obcego nowożytnego - 100% x 0,3 = 30 pkt

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na postępowaniu kwalifikacyjnym 
pierwszeństwo mają:

• sieroty, osoby przebywające w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz umieszczonych 
w rodzinach zastępczych

• kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 
indywidualny program lub tok nauki

• kandydaci z orzeczeniami kwalifikacyjnymi poradni psychologiczno-pedagogicznych 
• w dalszej kolejności o przyjęciu decyduje średnia ocen uzyskanych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej.

11. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać  zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

12. Kandydaci deklarują wybór zawodu przy ubieganiu się do ZS Cogito.

13. W każdej klasie realizowane będzie rozszerzenie z języka angielskiego. Drugi język obcy       
do wyboru pomiędzy językiem niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, pod warunkiem, że 
utworzy się grupa 15 osobowa.
Zmiana zawodu przez ucznia może nastąpić po pierwszym semestrze, po wyrównaniu różnic 
programowych i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.

14. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędnej polskiej szkole podstawowej, 
przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej 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 rekrutacji 
elektronicznej).



III. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne 
osiągnięcia uczniów.

1. Przeliczanie ocen uzyskanych przez kandydata na świadectwie z języka polskiego                  
i matematyki  oraz dwóch wybranych przez szkołę przedmiotów:

• celujący 18 punktów
• bardzo dobry 17 punktów
• dobry 14 punktów
• dostateczny 8 punktów
• dopuszczający 2 punkty

2. W przypadku  przeliczenia na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 
przyznaje się 3 punkty.

3. W przypadku  osób  zwolnionych  z  obowiązku  przystąpienia  do  egzaminu  ośmioklasisty,  
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.



IV. Rodzaje zajęć edukacyjnych przeznaczonych do przeliczenia punktów:

Technikum nr 1 im. Z. Herberta
Lp. Nazwa oddziału Zajęcia edukacyjne przeznaczone do

przeliczania punktów

1. technik hotelarstwa - język polski
- matematyka
- geografia
- plastyka

2. technik żywienia i usług gastronomicznych - język polski
- matematyka
- biologia
- informatyka

4. technik reklamy - język polski
- matematyka
- informatyka
- plastyka

5. technik organizacji turystyki - język polski
- matematyka
- geografia
- informatyka

6. technik usług kelnerskich - język polski
- matematyka
- informatyka
- plastyka

7. technik technologii drewna - język polski
- matematyka
- informatyka
- chemia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
Lp. Nazwa oddziału Zajęcia edukacyjne przeznaczone do

przeliczania punktów

1. kucharz - język polski
- matematyka
- biologia
- plastyka

2. cukiernik - język polski
- matematyka
- biologia
- plastyka

3 przetwórca mięsa - język polski
- matematyka
- biologia
- plastyka

4. piekarz - język polski
- matematyka
- biologia
- plastyka



V. Niezbędna dokumentacja

1. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do klasy pierwszej Technikum nr 1 i Branżowej 
Szkoły I Stopnia Nr 1:

• wniosek wydrukowany z platformy rekrutacyjnej
• dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane)
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym 

zawodzie                
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach 

egzaminu ośmioklasisty
• karta zdrowia ucznia
• dyplomy laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych 

przez Kuratorium Oświaty
• dokumenty świadczące o osiągnięciach ucznia
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający   

w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.



VI. Terminarz rekrutacji

Termin Wydarzenie

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

od 15 czerwca do 10 lipca br. 
do godz. 15.00

termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

Od 26 czerwca do 10 lipca dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej

Od 15 czerwca do 14 sierpnia wydanie skierowania na badania lekarskie 

od 31 lipca – do 4 sierpnia br termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie     
o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

12 sierpnia 2020 r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych       
i niezakwalifikowanych

od 13 do 18 sierpnia br. Należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu zewnętrznego. 
Chodzi również o zaświadczenie lekarskie 
zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego
zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub 
pełnoletni kandydat informują     o tym dyrektora 
szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 
15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę 
niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie 
lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do 
której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 
września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. 
zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją    
z kontynuowania nauki w szkole.

19 sierpnia 2020 r. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych                  
i nieprzyjętych


