ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Zespole Szkół nr 1
im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
na rok szkolny 2021/2022
1. Nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół nr 1
im. gen. J. Ziętka w Katowicach prowadzony jest elektronicznie, za wyjątkiem
Branżowej Szkoły I stopnia nr 10 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących-zawód:
ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów
samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, fryzjer oraz oddziałów
specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Technikum nr 20 w
zawodach: technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik.
2. Kandydat rejestruje się w scentralizowanym systemie elektronicznego
naboru.
3.Terminarz składania dokumentów i ogłoszenia listy zakwalifikowanych
kandydatów opisuje załącznik nr 1 do decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty
http://www.zs1.katowice.pl/doki/news2021/terminypp.pdf

4. Uczniowie są przyjmowani do Branżowej szkoły I stopnia nr 9 i Technikum
nr 20 w wybranym zawodzie w kolejności zgodnej z sumą uzyskanych
punktów wg kryteriów opisanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/11/rozporzadzenie-men-21_08_19.pdf

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na danym etapie
postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się następujące kryteria o jednakowej
wartości:
− 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.
6. Uczniowie przyjmowani są do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 10 dla
Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz oddziałów specjalnych dla
Niesłyszących i Słabo Słyszących Technikum nr 20 na podstawie orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania z urzędu miasta właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania (poza systemem rekrutacji elektronicznej).
7. W procesie rekrutacji bierze się pod uwagę punkty pochodzące z przeliczenia
ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:
-język polski, matematyka, geografia,
-dodatkowo w BS I stopnia nr 9 i BS I stopnia nr 10 dla zawodów mechanik
pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, mechanik-monter i fryzjer zajęcia techniczne;
-w BS I stopnia nr 10 dla zawodu ogrodnik i Technikum nr 20
dla zawodów technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik-biologia,
a dla zawodu technik usług fryzjerskich – chemia.
8. Kandydat, który nie uzyskał promocji do klasy II w szkole
ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół nr 1 w Katowicach ma zagwarantowane
miejsce w klasie pierwszej. Kandydat, który nie uzyskał promocji do klasy II w
innej szkole ponadgimnazjalnej uczestniczy w rekrutacji na zasadach ogólnych.
9. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i ogłoszeniu wyników
rekrutacji informacje o wolnych miejscach w szkołach można uzyskać w
sekretariacie szkoły lub w systemie naboru elektronicznego.
10. Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego elektronicznego
naboru do szkól ponadpodstawowych są przyjmowani do szkół przez dyrektora
na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjnej po złożeniu wniosku w terminie
określonym w złączniku do postanowień kuratora.
11. Wyniki kwalifikacji ogłasza się przez wywieszenie na drzwiach
wejściowych list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
danego typu szkoły.
12. Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa i innych
wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w
harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem wyboru i podstawą do
umieszczenia ucznia na liście przyjętych do szkoły. Nieprzekazanie w
określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z
rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

13. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na drzwiach wejściowych
list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danego typu szkoły.
WYMAGANE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYJĘCIA DO SZKÓŁ:
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 9:
a) Podanie (kwestionariusz szkoły wypełniony przez ucznia).
b) Dwa zdjęcia.
c) Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
d) Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub oświadczenie rodziców
(prawnych opiekunów) o dostarczeniu w/w zaświadczenia lekarskiego po
zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły. Niedostarczenie w/w zaświadczenia
do dnia 30 lipca 2021r. będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy
uczniów przyjętych.
e) Karta zdrowia.
f) Oryginał świadectwa ukończenia szkoły.
g) Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego.
Niedostarczenie przez ucznia oryginału świadectwa wraz z oryginałem
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu i zaświadczenia
lekarskiego do dnia 30 lipca 2021r.,oraz pozostałych dokumentów
wymienionych w pkt. c) i e) do szkoły w terminie do 15 września 2021r., jest
jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy
przyjętych.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10 dla Niesłyszących i Słabo
Słyszących:
a) Podanie (kwestionariusz szkoły wypełniony przez ucznia).
b) Dwa zdjęcia.
c) Umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia
umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
d) Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub oświadczenie rodziców
(prawnych opiekunów) o dostarczeniu w/w zaświadczenia lekarskiego po
zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły. Niedostarczenie w/w zaświadczenia
do dnia 15 września 2021r. będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy
uczniów przyjętych.
e) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół

orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów
niepełnosprawnych.
f) Karta zdrowia.
g) Oryginał świadectwa ukończenia szkoły.
h) Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego
i) Skierowanie z urzędu miasta właściwego dla miejsca zamieszkania.
Niedostarczenie przez ucznia oryginału świadectwa wraz z oryginałem
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego i
zaświadczenia lekarskiego, oraz pozostałych dokumentów wymienionych w
pkt. c), d), e) , f) i i) do szkoły w terminie do 15 września 2021r., jest
jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy
przyjętych.

Technikum nr 20:
a) Podanie (kwestionariusz szkoły wypełniony przez ucznia).
b) Dwa zdjęcia.
c) Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub oświadczenie rodziców
(prawnych opiekunów) o dostarczeniu w/w zaświadczenia lekarskiego po
zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły. Niedostarczenie w/w zaświadczenia
do dnia 15 września 2021 r. będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy
uczniów przyjętych.
d) Karta zdrowia.
e) Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
f) Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego. Niedostarczenie przez ucznia oryginału świadectwa wraz z
oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego
i zaświadczenia lekarskiego do dnia 30 lipca 2021r. oraz pozostałych
dokumentów wymienionych w pkt. d) do szkoły w terminie do 15 września
2021 r., jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem
go z listy przyjętych.

Oddziały specjalne dla Niesłyszących i Słabosłyszących w
Technikum Nr 20
a) Podanie (kwestionariusz szkoły wypełniony przez ucznia).
b) Dwa zdjęcia.
c) Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu lub oświadczenie rodziców

(prawnych opiekunów) o dostarczeniu w/w zaświadczenia lekarskiego po
zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły.
d) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół
orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów
niepełnosprawnych.
e) Karta zdrowia.
f) Oryginał świadectwa ukończenia szkoły.
g) Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego
h) Skierowanie z urzędu miasta właściwego dla miejsca zamieszkania.
Niedostarczenie przez ucznia oryginału świadectwa wraz z oryginałem
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i
zaświadczenia lekarskiego oraz pozostałych dokumentów wymienionych w pkt.
d), h) do szkoły w terminie do 15 września 2021r., jest jednoznaczne z
rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy przyjętych

