ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W CIESZYNIE
im. gen. Stefana Grota Roweckiego
Plac Dominikański 1, 43-400 Cieszyn
www.zsb.cieszyn.pl

REKRUTACJA 2020/21
Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.
60)



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.)



Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481 z późn. zm.)



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).



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego
ogłasza nabór na rok szkolny 2020/21 na następujące kierunki kształcenia:
5 -letnie Technikum nr 4:
Zawód
Technik budownictwa
Technik renowacji elementów architektury
Technik geodeta

Liczba miejsc
30
15
15

3- letnia Branżowa Szkoła I stopnia nr 4
Liczba miejsc
Murarz-tynkarz
15
Monter zabudowy i robót wykończeniowych
15
w budownictwie
Monter sieci i instalacji sanitarnych
15
Stolarz
15
Zawód

1. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 4
Od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.
Od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
12 sierpnia 2020r. godz. 8.00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. godz.15.00
Kandydaci zakwalifikowani do szkoły muszą przystąpić do badania lekarskiego na podstawie którego lekarz wydaje
zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Data i miejsce przeprowadzania badania
będzie podana w późniejszym terminie na stronie szkoły.
Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia
szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w przypadku nie złożenia w pierwszym terminie) oraz
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
19 sierpnia 2020r. do godz. 14.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

2. Zasady przeliczania punktów za oceny i szczególne osiągnięcia kandydata uzyskane w szkole podstawowej
Zagadnienia

Punktacja szczegółowa

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Max. ilość punktów
100 punktów

dopuszczający - 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
Język polski

dobry – 14 punktów

18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
Matematyka

j.w

18 punktów

Do wyboru język angielski lub niemiecki

j.w

18 punktów

Do wyboru fizyka, informatyka, geografia,
technika, zajęcia artystyczne lub plastyka

j.w

18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty:


tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów



tytuł laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego

7 punktów



tytuł finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego

5 punktów

10 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:


dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego

10 punktów



dwóch lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

7 punktów

dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

5 punktów



tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego

7 punktów



tytułu laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego

5 punktów



tytułu finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego

3 punkty



10 punktów

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na
szczeblu:


międzynarodowym

4 punkty



krajowym

3 punkty



wojewódzkim

2 punkty



powiatowym

1 punkt

4 punkty

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego w szczególności w formie wolontariatu

3 punkty

Egzamin ósmoklasisty
Sposób przeliczenia na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty z:

Max. liczba punktów
100 punktów



języka polskiego - każdy procent mnoży się przez 0,35

35 punktów



matematyki - każdy procent mnoży się przez 0,35

35 punktów



języka obcego nowożytnego - każdy procent mnoży się przez 0,3

30 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty
oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej.
Sposób przeliczenia na punkty ocen w przypadku zwolnienia z egzaminu
ósmoklasisty:


języka polskiego

Max. liczba punktów
100 punktów

dopuszczający - 10 punktów
dostateczny – 15 punktów
dobry – 25 punktów

35 punktów

bardzo dobry – 30 punktów
celujący – 35 punktów


matematyki

j.w

35 punktów

dopuszczający - 5 punktów
dostateczny – 10 punktów


języka obcego nowożytnego

dobry – 20 punktów

30 punktów

bardzo dobry – 25 punktów
celujący – 30 punktów

Ilość punktów uzyskana łącznie za świadectwo i wyniki egzaminu zewnętrznego

Max. liczba punktów
200 punktów

