
 

 

 

 

  

   
 

 

 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS 

PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 8 W ZABRZU 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1 W ZABRZU 

 

              W ROKU SZKOLNYM 2021/2022              

www.zs17zabrze.com 

 
adres strony elektronicznego naboru do szkoły:  slaskie.edu.com.pl 

http://www.zs17zabrze.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
§ 1  
Do klasy pierwszej  technikum oraz branżowej szkoły przyjmujemy absolwentów 
szkoły podstawowej. 
 
§ 2  
Powołana przez dyrektora szkoły Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie 
rekrutacyjne na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 
130 – 164 pn. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Rozporządzenia MEN 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) oraz § 11baa ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r.( Dz.U. poz.493 z 
późn.zm.) 
 

§ 3  
Szkoła prowadzi rekrutację elektroniczną i kandydat poddaje się jej wynikom 



 
 

                                              TECHNIKUM NR 8 

                Przyszłościowy Zawód i Matura – podwójna korzyść 

 
 

➢ TECHNIK HOTELARSTWA     * z elementami dietetyki, Spa & Wellness             

         HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 

         HGT.06. Realizacja usług w recepcji 

 

➢ TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI * z elementami animacji czasu wolnego 
HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych 

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych 

 
 

➢ TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI * z elementami TSL 
                                                                                                                                            

          SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach   

         SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach   

 



BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 

            Przyszłościowy Zawód i Doświadczenie– podwójna korzyść 

               Nauka trwa 3 lata. 

 

Realizacja praktycznej nauki zawodu dla pracowników młodocianych jest realizowana u 
pracodawców zgodnie z programami praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych zawodów 
oraz przepisami dotyczącymi pracowników młodocianych. Szkoła pomaga w znalezieniu 
odpowiednich dla zawodu miejsc praktyk. 

➢ Pracownik obsługi hotelowej  
        kwalifikacja - HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 
 

➢  Kelner 
        kwalifikacja HGT.1. Wykonywanie usług kelnerskich    
 

➢ Sprzedawca  
     kwalifikacja - HAN.01  Prowadzenie sprzedaży 
 

 

 

 



Szczegółowe kryteria rekrutacyjne 
Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek (wydruk formularza z programu rekrutacji elektronicznej podpisany przez ucznia i rodzica).  

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 

4. 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem. 

5. Karta zdrowia (tylko jeśli jesteś spoza Zabrza) 

6. Zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie.  
 

1. Przyjmujemy uczniów do klas pierwszych według wybranego zawodu: 

W Technikum Nr 8:  

• Technik organizacji turystyki  

• Technik hotelarstwa   

• Technik eksploatacji portów i terminali 

W Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 : 

• Pracownik obsługi hotelowej 

• Kelner 

• Sprzedawca 

      
 



2. Harmonogram działań dotyczących rekrutacji: 
 

 1. Od 17 maja – 21 czerwca 2021 r. - wprowadzanie podań przez Internet oraz złożenie wniosku  

o przyjęcie do technikum lub szkoły branżowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych w postępowaniu rekrutacyjnym (podanie kandydaci składają jedynie w szkole 

pierwszego wyboru).  

 2. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00 - dostarczanie oryginałów lub kopii świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły pierwszego wyboru. 

 3. 22 lipca 2021r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.  

     4. do 26 lipca 2021 r. szkoła wydaje skierowanie na badanie lekarskie kandydatom zakwalifikowanym,     
         którzy złożyli oświadczenie o wyborze naszej szkoły.  

 5. Od 23 lipca do 30 lipca  2021r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do   

     wybranej szkoły poprzez dostarczenie: 

➢ oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia   

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 

➢ zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie. Do 26 lipca szkoła wydaje 

skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym w przypadku złożenia przez kandydata 

oświadczenia o wyborze naszej szkoły. 

➢ Dotyczy szkoły branżowej I stopnia – zaświadczenie o praktyce (druki wydaje szkoła). 

  Uczniowie przyjęci do wybranej szkoły   dostarczają do sekretariatu 2 zdjęcia (podpisane imieniem  

   i nazwiskiem) oraz kartę zdrowia jeśli są kandydatami spoza Zabrza. 



 6. 2 sierpnia 2021r do godz.14.00. - ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.  
 7.   3 sierpnia 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r. - aktualizacja danych. W postępowaniu uzupełniającym, mogą być 
przyjmowani uczniowie, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 

Przedmioty punktowane:  
 

a. język polski  

b. matematyka  

c. najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: geografia, plastyka, technika 
d. najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: j.obcy, informatyka, muzyka  
 
 

 

 
 

ZAPRASZAMY!!! 

 

TYLKO U NAS ZAWODY NA FALI I Z POLOTEM ! 


