
Regulamin rekrutacji 

do klas pierwszych pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia 

w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie 

w roku szkolnym 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych 

 

§ 1 

 

Podstawa prawna regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2020/2021: 

 

1.Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

2.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. 

3. Zarządzenie Nr 6/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w 

tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas 

I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 

ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II 

stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok 

szkolny 2020/2021. 

 

§ 2  

 

1. Regulamin określa zasady naboru na rok szkolny 2020/2021 do następujących typów 

szkół:  

 

TECHNIKUM – pięcioletniego dla absolwentów szkół podstawowych w zawodach: 

a) technik budownictwa 

- rozszerzony program nauczania: matematyka 

b) technik geodeta 

-  rozszerzony program nauczania: matematyka 

c) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

- rozszerzony program nauczania: matematyka  

d) technik robót wykończeniowych w budownictwie 

- rozszerzony program nauczania: matematyka 

 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – trzyletniej dla absolwentów szkół 

podstawowych w zawodach: 

a) murarz-tynkarz 

b) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

c) monter sieci i instalacji sanitarnych 

 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej mogą ubiegać się 

absolwenci szkół podstawowych. 

 

2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej pięcioletniego technikum i branżowej 

szkoły I stopnia decyduje łączna liczba punktów obliczonych wg zasad: 

 

a) Maksymalna liczna punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z 

języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych przedmiotów, 

a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej oraz inne osiągnięcia:  

 liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w 

ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 100 punktów, 

 liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z czterech przedmiotów punktowanych – języka 

polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów obowiązkowych wskazanych 

przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej oraz za inne osiągnięcia ucznia 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 100 punktów, 

b) wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyrażone w skali procentowej z: 

 języka polskiego, 

 matematyki 

mnoży się przez 0,35 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

mnoży się przez 0,3. 

c) punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, 

matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, za szczególne 

osiągnięcia oraz dla kandydatów zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty określa 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. 

d) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości 

lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, 

przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów 

ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

3. Zasady przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej na punkty 

są następujące: 

a) celujący - 18 pkt 

b) bardzo dobry -17 pkt 

c) dobry - 14 pkt 

d) dostateczny - 8 pkt 

e) dopuszczający - 2 pkt 

 

 

 

 



 

4. Przedmioty na świadectwie ukończenia gimnazjum uwzględnione w rekrutacji do: 

 

 technikum pięcioletniego w zawodzie: 

a) technik budownictwa 

- przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka lub 

informatyka (wyższa ocena) 

b) technik geodeta 

- przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka lub 

informatyka (wyższa ocena) 

c) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

- przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka lub 

informatyka (wyższa ocena) 

d) technik robót wykończeniowych w budownictwie 

- przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka lub 

informatyka (wyższa ocena) 

 

branżowej szkoły I stopnia w zawodzie: 

a) murarz-tynkarz 

- przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka 

b) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

- przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka 

c) monter sieci i instalacji sanitarnych 

- przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, informatyka 

 

§ 4  

 

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200. Minimalna liczba 

punktów kandydata przy przyjęciu do pięcioletniego technikum wynosi 90. W 

przypadku zawodu technik geodeta liczba ta wynosi 100 punktów. 

 

2. Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, w terminie ustalonym przez 

kuratora oświaty, wywieszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia do szkoły. 

 

3. Kandydat umieszony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia zobowiązany jest w 

terminie ustalonym przez kuratora oświaty, do potwierdzenia woli podjęcia nauki w 

szkole i dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Po upływie terminu potwierdzania 

woli, zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych, którzy potwierdzili wolę 

podjęcia nauki w wybranej szkole, zaś pozostali kandydaci zostaną wykreśleni z listy. 

 

4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole (poprzez podpis) może dokonać 

kandydat, natomiast odbiór oryginałów dokumentów (oznaczający skreślenie z listy 

uczniów) może dokonać wyłącznie prawny opiekun kandydata lub kandydat 

pełnoletni. 

 

5. Jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzi ponowne 

postepowanie rekrutacyjne, w terminie ustalonym przez kuratora oświaty. W 



przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 

pierwszeństwo ma: 

 

a) kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 

b) kandydat spełniający jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, 

niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą 

zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy. 

c) kandydat z wyższą oceną z zachowania 

d) kandydat z wyższą średnią punktową z przedmiotów obowiązkowych 

 

§ 5 

 

Kandydaci do szkoły składają podanie w sekretariacie w terminie ustalonym przez kuratora 

oświaty, o którym mowa w § 6. 

 

Do podania o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają: 

 poświadczoną kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

 poświadczoną kopię lub oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

 2 fotografie 

 w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi 

schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 

 zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o 

których mowa w § 3. 

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki odbywa się przez złożenie podpisu i dostarczenie: 

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej jeżeli nie został dostarczony 

wcześniej 

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty jeżeli nie został 

dostarczony wcześniej 

 zaświadczenia lekarskiego (skierowanie na badania wydaje szkoła) 

 karty informacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 6 

 

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego: 

 

 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej 

 

 26 czerwca do 10 lipca  2020 r. - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej 

 

 31 lipca do 04 sierpnia 2020 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

 

 12 sierpnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

 

 13-18 sierpnia 2020 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły 

 

 19 sierpnia 2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych; 

 

 

§ 7 

 

Wszystkie inne kwestie nie ujęte w regulaminie należy interpretować zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz decyzjami organu prowadzącego 

i nadzorującego pracę szkoły. 


