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Regulamin postępowania rekrutacyjnego  

i  postępowania uzupełniającego - przyjmowania 

kandydatów  

do zespołu szkół o nazwie Pomorskie Szkoły Rzemiosł  

na rok szkolny 2021/ 2022 

  

Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737); 

2. art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 60) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19.  

4. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przy zespole szkół o 

nazwie  Pomorskie Szkoły Rzemiosł. 

 

Pomorskie  Szkoły  Rzemiosł  (Technikum Nr 1 oraz Branżowa 

Szkoła I stopnia nr 1) na  rok  szkolny 2021/2022 prowadzą 

nabór do klas pierwszych w następujących zawodach: 

 

1.  Technikum Nr 1  

 technik informatyk  

 technik programista 
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 technik mechatronik 

 technik fotografii i multimediów 

 technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

 technik usług fryzjerskich 

 technik organizacji turystyki 

2.  Branżowa Szkoła I stopnia nr 1  

 kucharz* (młodociany pracownik) 

 piekarz* (młodociany pracownik) 

 cukiernik* (młodociany pracownik) 

 fryzjer* (młodociany pracownik) 

 fotograf* (młodociany pracownik 11 uczniów oraz 12 uczniów- warsztaty 

szkolne**) 

*W Branżowej Szkole I stopnia nr 1 kształcenie odbywa się w systemie dualnym. Uczeń od 

pierwszego dnia nauki jest jednocześnie młodocianym pracownikiem (umowa o pracę w 

celu przygotowania zawodowego z pracodawcą, u którego uczy się praktycznej nauki 

zawodu) i uczniem (w szkole realizuje naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz 

teoretycznych przedmiotów zawodowych). 

**W zawodzie fotograf, pierwsze jedenaście osób na liście zakwalifikowanych ogłoszonej 

22 lipca 2021 r. to młodociani pracowniczy, pozostali uczniowie, będą uczyć się w 

systemie szkolnym na warsztatach) 

 

II. Progi punktowe 

 

W Technikum Nr 1 do poszczególnych klas obowiązują zastępujące 

minimalne progi punktowe: 

 technik informatyk – 80 pkt 

 technik programista - 80 pkt 

 technik mechatronik – 70 pkt 

 technik fotografii i multimediów – 70 pkt 

 technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 70 pkt 

 technik usług fryzjerskich – 60 pkt 

 technik organizacji turystyki – 60 pkt 
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III. Wymagane dokumenty 

§ 1 

1. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie 

do Technikum Nr  1:  

a. podanie o przyjęcie do szkoły,  

b. załączniki  do podania o przyjęcie do szkoły:  

 poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej,  

 poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty,  

c. 2 zdjęcia legitymacyjne  (podpisane na odwrocie), 

d. po zakwalifikowaniu się kandydata do przyjęcia do szkoły 

przedłożenie w wyznaczonym terminie: 

a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 

b) zaświadczenia lekarskiego, lekarza medycyny pracy, 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

w danym zawodzie. 

2. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie  

do Branżowej Szkoły I stopnia nr  1  w  zawodach:  piekarz,  

cukiernik,  fryzjer, kucharz, fotograf: 

a. podanie o przyjęcie do szkoły,  

b. załączniki do podania o przyjęcie do szkoły,  

 poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej,  

 poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty,  

c. 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie), 

d. po zakwalifikowaniu się kandydata do przyjęcia do szkoły 

przedłożenie w wyznaczonym terminie: 
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a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 

b) umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego  

(z pracodawcą u którego realizuje uczeń praktyczną 

naukę zawodu) - ostateczny termin dostarczenia  umowy 

30.07.2021r. a w postępowaniu uzupełniającym 

20.08.2021 r. 

3. O  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  Branżowej Szkoły I stopnia nr 1  dla  

pracowników  młodocianych (piekarz, cukiernik, fryzjer, kucharz, 

fotograf) mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają 

następujące warunki:  

a.  ukończyli 15 lat a nie przekroczyli 18 roku życia, lub 

b. ukończyli 18 lat w trakcie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej, 

(w roku kalendarzowym, w którym ukończył tę szkołę), lub 

c. ukończyli ośmioletnią szkołą podstawową, nie mając 15 lat, (a 

ukończy je w  roku kalendarzowym, w którym  ukończył  te szkołę), 

lub 

d. ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową, nie mając 15 lat, z 

wyjątkiem osoby, o której mowa w pkt c, pod warunkiem, że 

podsiada umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego 

na którą zgodę wraził przedstawiciel ustawowy lub opiekun 

prawny tego kandydata oraz uzyskał on pozytywną opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą możliwości 

zatrudnienia młodocianego pracownika we wskazanym 

zawodzie, 

e.  ukończyli szkołę podstawową,  

f. w wyznaczonym terminie dostarczyli wymaganą dokumentację.  
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IV. Kryteria kwalifikowania kandydatów 

§ 2 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej:, technikum i branżowej szkoły  

I stopnia, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie 

rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym: 

a. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty 

zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań 

z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, przelicza się 

na punkty według zasady: wynik procentowy z języka polskiego i 

matematyki mnożony przez 0,35 pkt z języka obcego nowożytnego 

mnożony przez 0,3 pkt. 

b. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, 

matematyki, języka obcego nowożytnego oraz wybranego przez szkołę 

przedmiotu liczonego do rekrutacji do danego oddziału (maksymalnie 

72 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 28 punkty). 

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, 

języka obcego nowożytnego oraz wybranego przez szkołę przedmiotu:  

Celujący - 18 punktów 

bardzo dobry - 17 punktów 

Dobry - 14 punktów 

Dostateczny - 8 punktów 

Dopuszczający - 2 punkty 

3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych  

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów, 

b.  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na 

podstawie zawartych porozumień: 
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 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się  

10 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy systemie oświaty: 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 

przyznaje się 10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego  

lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego  

lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się  

7 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
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 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

– przyznaje się 3 punkty; 

e. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, 

o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o 

systemie oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

f. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż 

wymienione w pkt b–e, artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

 krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

 powiatowym – przyznaje się 1 punkt.  
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W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie  

z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których 

mowa w ust. 3, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, 

z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 punktów.  

 

§ 3 

Przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji, z których oceny 

są przeliczane na punkty:  

 

Technikum Nr1  

1. Technik informatyk  

 język polski,  

 język obcy,  

 matematyka,  

 informatyka  

2. Technik programista 

  język polski  

 język obcy  

 matematyka  

 informatyka 

3. Technik mechatronik  

  język polski  

 język obcy  

 matematyka  

 informatyka 

4. Technik fotografii i multimediów 

  język polski  
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 matematyka 

 język obcy  

 informatyka  

5. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

  język polski  

 język obcy  

 matematyka  

 informatyka  lub chemia (wyższa ocena) 

6. Technik organizacji turystyki 

 język polski 

 język obcy 

 matematyka 

 geografia 

7. Technik usług fryzjerskich 

 język polski 

 język obcy 

 matematyka 

 biologia lub chemia (wyższa ocena) 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1  

1. Piekarz  

 język polski  

 język obcy  

 matematyka  

  biologia lub chemia (wyższa ocena)  

2. Cukiernik  

 język polski  

 język obcy  

 matematyka  

 biologia lub chemia (wyższa ocena)  

3. Fryzjer  

 język polski  
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 język obcy  

 matematyka  

 biologia lub chemia (wyższa ocena)   

4. Kucharz 

 język polski 

 język obcy  

 matematyka  

 biologia lub chemia (wyższa ocena)   

 

5. Fotograf 

 język polski 

 język obcy 

 matematyka 

 informatyka 

 

V. Terminy rekrutacji 

§ 4 

1. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym 

 Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15 00 – składanie 

wniosków (dokumentów) o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych  

 dla młodzieży. 

 Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15 00 – uzupełnienie 

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i 

ponadpodstawowej o kopię lub oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty. 

 22 lipca 2021 r.–podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych . 

 Od 22 lipca do 26 lipca 2021 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą 

kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. 
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 Od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz.15 00 – potwierdzenie 

przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 2 sierpnia 2021 r. do godz.14 00 – podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

2. Terminy w postępowaniu uzupełniającym 

 Od 3 sierpnia 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15 00 – składanie 

przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów 

dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami. 

 16 sierpnia 2021 r.– podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

 Od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r. - wydanie przez szkołę 

prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie 

lekarskie  

 Od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz.1500 – 

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały 

one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. 

 23 sierpnia 2021 r.– podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 


