
OFERTA EDUKACYJNA I ZASADY REKRUTACJI 
DO KLAS PIERWSZYCH  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
DLA  

ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Z POWIATU ZGORZELECKIE 

 
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek  
i centrów (Dz.U.2019.1737) oraz Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia 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.) ogłasza się: 

§ terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów  
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół 
ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, 
z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół  
dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022. 
 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZGORZELCU 
 

Technikum im. Emilii Plater w Zgorzelcu 

Kierunek 
nauczania 

I 
przedmiot 

II 
przedmiot 

III 
przedmiot 

IV 
przedmiot 

Minimum 
punktowe 

 
Wymagane dokumenty 

Technik 

hotelarstwa 
język polski matematyka  język obcy geografia 75 

Podanie, świadectwo, 
zaświadczenie o punktach,  
3 zdjęcia, zaświadczenie od 

lekarza medycyny pracy oraz 
wyniki badań pod kątem 

Salmonelli i Shigelli. 
Technik 

żywienia  

i usług 

gastronomicznych 

język polski matematyka  język obcy biologia 75 

Podanie, świadectwo, 
zaświadczenie o punktach,  
3 zdjęcia, zaświadczenie od 

lekarza medycyny pracy oraz 
wyniki badań pod katem 

Salmonelli i Shigelli 

Technik 

logistyk 
język polski matematyka  język obcy geografia 75 

Podanie, świadectwo, 
zaświadczenie o punktach,  
3 zdjęcia, zaświadczenie od 

lekarza medycyny pracy 

Technik 

reklamy 
język polski matematyka  język obcy informatyka 75 

Podanie, świadectwo, 
zaświadczenie o punktach,  
3 zdjęcia, zaświadczenie od 

lekarza medycyny pracy 

Technik 

budownictwa 
język polski matematyka  język obcy informatyka 75 

Podanie, świadectwo, 
zaświadczenie o punktach, 
3 zdjęcia, zaświadczenie od 
lekarza medycyny pracy, w 

tym wyniki badań 
wysokościowych do 3m 
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Technik pojazdów 

samochodowych 
język polski matematyka  język obcy informatyka 75 

Podanie, świadectwo, 
zaświadczenie o punktach, 
3 zdjęcia, zaświadczenie od 

lekarza medycyny pracy 

Technik 

architektury 

krajobrazu 

język polski matematyka język obcy technika 75 

Podanie, świadectwo, 
zaświadczenie o punktach,  
3 zdjęcia, zaświadczenie od 
lekarza medycyny pracy,  

w tym wyniki badań 
wysokościowych do 3m 

Technik 

ekonomista 
język polski matematyka  język obcy informatyka 75 

Podanie, świadectwo, 
zaświadczenie o punktach, 
3 zdjęcia, zaświadczenie od 

lekarza medycyny pracy 

 

§ W przypadku klas technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 
hotelarstwa, technik logistyk, technik ekonomista, technik reklamy, 
technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych, technik 
architektury krajobrazu – wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny 
pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 
w terminie do 30.07.2021 r. Badania kandydaci wykonują na koszt własny.  
W terminie uzupełniającym do 20.08.2021 r. w przypadku braku możliwości 
przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub 
kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20.08.2021r. 
należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. 
Wówczas zaświadczenie należy złożyć nie później niż do 24.09.2021 r. Brak 
takiego zaświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki  
w szkole.  

§ Kandydaci zakwalifikowani do klas technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik logistyk  są zobowiązani 
do dostarczenia w terminie do 14.09.2021 r. wyników badań dodatkowych pod 
kątem Salmonelli i Shigelli ze względu na kontakt ze środkami spożywczymi. 

 
Szkoła Branżowa I stopnia  im. Emilii Plater w Zgorzelcu 

Kierunek 
nauczania 

I 
przedmiot 

II 
przedmiot 

III 
przedmiot 

IV 
przedmiot 

Minimum 
punktowe 

 
Wymagane 
dokumenty 

 
mechanik pojazdów 
samochodowych; 
murarz- tynkarz; 
kucharz; 
sprzedawca; 
blacharz 
samochodowy; 
cukiernik; 
elektromechanik 
pojazdów 
samochodowych; 

język polski matematyka technika informatyka 0 

Podanie, świadectwo, 
zaświadczenie o 

punktach,3 zdjęcia, 
zaświadczenie od 
lekarza medycyny 
pracy, aktualna 

umowa o praktyczną 
naukę zawodu we 

wskazanych 
wcześniej zawodach 
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elektryk; 
fryzjer; 
lakiernik; 
monter zabudowy i 
robót 
wykończeniowych w 
budownictwie; 
operator obrabiarek 
skrawających; 
piekarz; 
stolarz; 
tapicer; 
lakiernik 
samochodowy; 
krawiec; 
złotnik-jubiler; 
fotograf; 
ślusarz; 
barman; 
kelner; 
monter sieci i 
instalacji sanitarnych; 
blacharz izolacji 
przemysłowych; 
elektromechanik; 
elektryk; 
 mechanik – monter 
maszyn i urządzeń ; 

 

  

§ W przypadku kandydatów do klas branżowych I stopnia w zawodach: blacharz 
samochodowy, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
fryzjer, kucharz, lakiernik, piekarz, sprzedawca, stolarz, tapicer, 
operator obrabiarek skrawających, murarz-tynkarz, ślusarz, mechanik-
monter maszyn i urządzeń, blacharz instalacji przemysłowej, lakiernik 
samochodowy, krawiec, złotnik-jubiler, fotograf, barman, kelner, 
Monter sieci instalacji sanitarnych, elektromechanik wymagana jest 
aktualna umowa o praktyczną naukę zawodu podpisana do 01.09.2021 r. oraz 
orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań  
do wykonywania danego zawodu (do lekarza medycyny pracy kandydata kieruje 
pracodawca). 

§ W przypadku kandydatów w zawodach mechanik pojazdów 
samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych  
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w budownictwie zapewniamy zajęcia praktyczne w pracowniach i warsztatach 
szkolnych. Wymagane od kandydatów jest orzeczenie lekarskie od lekarza 
medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu oraz 
badanie wysokościowe do 3m dla zawodu monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie (kandydaci wykonują badanie wysokościowe  
na własny koszt). 

§ W przypadku kandydatów w zawodach: elektryk praktyczna nauka zawodu  
jest realizowana u pracodawców wskazanych przez szkołę. Wymagane  
od kandydatów jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku 
przeciwskazań do wykonywania danego zawodu. 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH W ZGORZELCU 

 
Liceum Ogólnokształcące  im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu 

 

Kierunek nauczania 
 

I 
przedmiot 

 

II 
przedmiot 

 

III 
przedmiot 

 

IV 
przedmiot 

 

Minimum 
punktowe 
 

LO (oddział zdrowotny) język polski matematyka biologia chemia 75 

 
 
 
Technikum im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu 

 

Kierunek nauczania 
w zawodzie 

I 
przedmiot 

II 
przedmiot 

III 
przedmiot 

IV 
przedmiot 

Minimum 
Punktowe 

Technik grafiki  
i poligrafii cyfrowej język polski matematyka informatyka język obcy 75 

Technik informatyk język polski matematyka informatyka język obcy 75 

Technik elektryk język polski matematyka informatyka język obcy 75 

Technik elektronik język polski matematyka informatyka język obcy 75 

Technik ochrony 
środowiska język polski matematyka geografia język obcy 75 

Technik organizacji 
turystyki Język polski matematyka geografia język obcy 75 

Technik urządzeń i 
systemów energetyki 

odnawialnej 
Język polski matematyka informatyka język obcy 75 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W BOGATYNI 

 
Technikum im. św. Barbary 

Kierunek nauczania I 
przedmiot 

II 
przedmiot 

III 
przedmiot 

IV 
przedmiot 

Minimum 
punktowe 

Technik informatyk  język polski matematyka informatyka  język obcy  75 

Technik mechatronik język polski matematyka informatyka język obcy 75 

Technik hotelarstwa język polski matematyka geografia język obcy 75 
Technik organizacji reklamy język polski matematyka informatyka język obcy 75 

 
Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Barbary 

Kierunek nauczania I 
przedmiot 

II 
przedmiot 

III 
przedmiot 

IV 
przedmiot 

Minimum 
punktowe 

Ślusarz  język polski matematyka język obcy technika 0 

Fryzjer język polski matematyka język obcy technika 0 

Klasa wielozawodowa  język polski matematyka język obcy technika 0 

 
§ W przypadku technikum (wszystkie kierunki) i branżowej szkoły I stopnia  

w zawodzie ślusarz i fryzjer po ogłoszeniu list kandydatów 
zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów wymagane jest 
zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w określonym zawodzie. 

§ Warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia  
dla młodocianych pracowników (klasy wielozawodowe) jest podpisanie 
umowy z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego (podczas 
rekrutacji kandydat dostarcza zaświadczenie od pracodawcy, 
że od 01.09.2021 r. pracodawca podpisze z nim umowę o praktykę). 

   

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ZGORZELCU 
 

 
Oddział Profil oddziału Próg 

punktowy 
Przedmioty punktowane  
przy rekrutacji 

A-1 
matematyczno- 
informatyczny 

z rozszerzonym programem 
nauczania:  
matematyki, informatyki  

110 język polski, matematyka, 
informatyka i język obcy 

A-2 
matematyczno-fizyczny 

Z rozszerzonym programem 
nauczania: matematyki, 
fizyki 

110 język polski, matematyka, fizyka  
i język obcy 

B 
historyczno-geograficzny 

z rozszerzonym programem 
nauczania:  
historii i geografii 

110 język polski, matematyka, historia i 
geografia 

C 
humanistyczny  

z rozszerzonym programem 
nauczania:  
języka polskiego, historii 

110 język polski, matematyka, wiedza  
o społeczeństwie i historia 

D 
biologiczno-chemiczny 

z rozszerzonym programem 
nauczania:  
biologii, chemii  

110 język polski, matematyka, biologia  
i chemia  
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