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Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 3/04/2021  

Dyrektora ZSB Brzozów 
 z dnia 29.04.2021 r.  

 

Regulamin naboru na rok szkolny 2021/2022 do: 
 

 Technikum nr II,  
 Branżowej Szkoły I Stopnia, 

      w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie. 

        Regulamin opracowano na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze 
zm.)  

 Rozporządzenia 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 ze 
zm.), 

 Zarządzenie Nr 1/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. 

§1 
 

Rekrutację kandydatów przeprowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna, którą powołuje  

Dyrektor Szkoły w terminie do 30 kwietnia 2021 r. 

§2 

Zadania komisji rekrutacyjnej określa art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) oraz § 10 rozporządzenia 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 ze zm.) 

§3 
 

1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych im. 
Tadeusza Kościuszki w Brzozowie.  

2. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum oraz branżowej szkoły I stopnia mogą 
ubiegać się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.  

3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego. 
 

§4 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej 
może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 
200 punktów, w tym : 



            Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie  
                   ul. Słoneczna 6, 36-200 Brzozów, Tel. 13 4341851, NIP: 6861294578;  
                                                email: zsbbrzozow@wp.pl;  www.zsbbrzozow.pl 
  
 

2 
 

Punkty za świadectwo 100 pkt 
Celujący 18 pkt 
Bardzo dobry 17 pkt 
Dobry 14 pkt 
Dostateczny 8  pkt 
Dopuszczający 2  pkt 
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
z wyróżnieniem 

7  pkt 

Aktywność społeczna (wolontariat) 3 pkt 
  
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt 
Wyniki z języka polskiego  100% x 0,35= 35 pkt 
Wyniki z matematyki 100% x 0,35= 35 pkt 
Wyniki z języka obcego nowożytnego  100% x 0,30= 30 pkt 

 
§5 

 
Przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej punktowane w 
postępowaniu rekrutacyjnym: 
1. do klas technikum: 

a) technik informatyk, technik programista – j. polski, matematyka, j. obcy, 
informatyka, 

b) technik budownictwa, technik budowy dróg, technik geodeta, technik 
architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia. 

2. do klas szkoły branżowej I stopnia: 
a) na wszystkie kierunki - j. polski, matematyka, j. obcy, geografia. 

 
§6 

1. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć 
 Zawody wiedzy będące konkursem o zasięg ponad wojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty: 
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów, 
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów. 
 
 Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 
a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 punktów, 
b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –4 punkty, 
c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –3 punkty. 
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 Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 
kuratora oświaty: 

a)dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów, 
b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

7 punktów, 
c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

5 punktów, 
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 7 punktów, 
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów, 
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –3 punkty. 
 
 Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim 

lub wojewódzkim: 
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiot ulub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej–
10punktów, 

b)dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 
punktów, 

c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –5 
punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty. 

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

a) międzynarodowym –4 punkty,, 
b) krajowym –3 punkty, 
c) wojewódzkim –2 punkty, 
d) powiatowym –1 punkt. 
 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 18 punktów. 

2. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej 

§7 

1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z 
obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:  
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a) za ocenę celującą po 35 punktów, 
b) za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów, 
c) za ocenę dobrą po 25punktów, 
d) za ocenę dostateczną po 15punktów, 
e) za ocenę dopuszczającą po 10punktów. 
 

2. Przeliczanie na punkty ocen z języka obcego nowożytnego wymienionych na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z 
obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty: 
a) za ocenę celującą -30 punktów 
b) za ocenę bardzo dobrą -25punktów 
c) za ocenę dobrą -20 punktów 
d) za ocenę dostateczną -10 punktów 
e) za ocenę dopuszczającą -5 punktów 

§8 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę łącznie następujące kryteria: 
1) wielodzietność rodziny kandydata;  
2) niepełnosprawność kandydata;  
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

§9 

Do podania o przyjęcie do szkoły  absolwenci szkoły podstawowej dołączają: 

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
 kartę zdrowia, 
 dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie), 
 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
 kandydaci-laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych - załączają do podania 

dyplomy, 
 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności ( jeśli kandydat posiada). 

§10 
 

1. Kandydaci do klasy wielozawodowej oraz na zawód mechanik pojazdów 
samochodowych, zobowiązani są przedłożyć, przed rozpoczęciem zajęć w danym 
roku szkolnym, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w 
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formie nauki zawodu. W trakcie rekrutacji wystarczy przedłożenie oświadczenia 
pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu. 

2. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły branżowej I 
stopnia i technikum zobowiązani są przedłożyć zaświadczenie lekarskie od lekarza 
medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu w terminie określonym w harmonogramie naboru, jednak nie później niż 
przed rozpoczęciem zajęć w roku szkolnym 2021/2022. 

3. Do klas technikum mogą być przyjęci tylko kandydaci w normie intelektualnej. 
4. Do klas branżowej szkoły I stopnia nie mogą być przyjmowani kandydaci z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym 
uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 
 

§11 
 

O przyjęciu do określonego typu szkoły będzie decydowała kolejność na liście ustalona w  
oparciu o liczbę punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym i ilość miejsc w 
danym typie szkoły. Kandydatom, którzy nie uzyskali wystarczającej ilości punktów 
szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna proponuje inny zawód lub inny typ szkoły w 
Zespole Szkół Budowlanych. 

 
§12 

1. Przyjęcia kandydatów do klas pierwszych dokonuje dyrektor szkoły po zakończeniu 
postępowania rekrutacyjnego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.  

2. Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów do szkoły na podstawie wyników 
rekrutacji nastąpi w terminie określonym odpowiednim zarządzeniem Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty. 

3. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów, umieszczonych 
na liście kandydatów do szkoły, poprzez złożenie oryginałów świadectw ukończenia 
szkoły i oryginałów zaświadczeń otrzymanych z OKE o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty odbywa się w terminie podanym w§14. 

4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły nastąpi w terminie określonym w §14. 
5. Ostateczne przyjęcie kandydata do odpowiedniej klasy pierwszej nastąpi po 

przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie 

§13 

W terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów   
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może 
złożyć wniosek o odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjno- kwalifikacyjnej. Dyrektor 
szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 
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§14 

Terminy postępowania rekrutacyjnego: 

 17.05 –21.06.2021r. do godz. 15.00- składanie przez kandydatów wniosków 
o przyjęcie do szkoły. 

 25.06 - 14.07.2021 r. do godziny 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty. 

 22.07.2021 r.– podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do 
szkoły. 

 od 17.05.2021 r. -  do 26.07.2021 r.  - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badania lekarskie. 

 23.07.2021 r. - 30.07.2021r. do godz.15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata 
woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. 

 2.08.2021 r. do godz. 14.00. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

 od 3.08.2021 r. – prowadzenie postępowania uzupełniającego. 
 

§15 
 

Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły także w ciągu roku szkolnego, jeżeli spełnią 
odpowiednie warunki, określone przez dyrektora szkoły. Mają również możliwość zmiany 
oddziału lub typu szkoły na tych samych zasadach (dotyczy uczniów tylko klas 
pierwszych). 


