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REGULAMIN REKRUTACJI MŁODZIEŻY 

do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 
 
 
 
 

§ 1 

Podstawa prawna 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203). 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 
szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586). 

3. Zarządzenie nr 7/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – 
trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do 
szkół dla dorosłych w województwie pomorskim. 

4. Statut Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach. 

 

§ 2 

1. Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach prowadzi nabór do Technikum nr 1, oraz do 
Branżowej Szkoły I st. nr 2 w sposób elektroniczny przez Internet.  
https://nabor-pomorze.edu.com.pl 

2. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą rejestrować się w systemie w: 

 macierzystym gimnazjum, 

 szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru, 

 dowolnym innym miejscu, które dysponuje dostępem do Internetu. 
 

§ 3 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się absolwenci 
gimnazjum, którzy posiadają: 

a. świadectwo ukończenia gimnazjum, 
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b. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, lub zaświadczenie na 
podstawie którego kandydat został zwolniony z obowiązku przystąpienia do 
egzaminu gimnazjalnego w oparciu o art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy 
o systemie oświaty, 

c. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza 
medycyny pracy. 

2. Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydata do Technikum: 

a. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, oświadczenia rodziców (prawnych 
opiekunów) kandydata lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów 
określonych w § 9 ust. 2 i 3 regulaminu, jeżeli takie zachodzą (należy złożyć wraz z 
wnioskiem o przyjęcie do 20 czerwca 2018 r. Druki do pobrania na stronie 
internetowej szkoły: www.zst.kartuzy.pl). 

b. Oświadczenie o obowiązku informacyjnym (należy złożyć wraz z wnioskiem o 
przyjęcie do 20 czerwca 2018 r. Druk do pobrania na stronie internetowej szkoły: 
www.zst.kartuzy.pl) 

c. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza 
medycyny pracy - należy dostarczyć w terminie od 6 do 11 lipca 2018 r. Kandydatów 
zakwalifikowanych do Technikum na badania lekarskie kieruje szkoła. 

d. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów 
określonych w drodze rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad. 

3. Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydata do Branżowej Szkoły I stopnia: 

a. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, oświadczenia rodziców (prawnych 
opiekunów) kandydata lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów 
określonych w § 9 ust. 2 i 3 regulaminu, jeżeli takie zachodzą (należy złożyć wraz z 
wnioskiem o przyjęcie do 20 czerwca 2018 r. Druki do pobrania na stronie 
internetowej szkoły: www.zst.kartuzy.pl). 

b. Oświadczenie o obowiązku informacyjnym (należy złożyć wraz z wnioskiem o 
przyjęcie do 20 czerwca 2018 r. Druk do pobrania na stronie internetowej szkoły: 
www.zst.kartuzy.pl). 

c. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza 
medycyny pracy - należy dostarczyć w terminie od 6 do 11 lipca 2018 r. 

 Kandydatów zakwalifikowanych do szkoły branżowej I st., którzy odbywają 
praktykę w warsztatach szkolnych na badania lekarskie kieruje szkoła.  

 Kandydatów zakwalifikowanych do szkoły branżowej I st., którzy odbywają 
praktykę w zakładach pracy – na badania lekarskie kieruje pracodawca. 

d. Umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy 
o pracę w celu przygotowania zawodowego – nauki zawodu z dniem 1 września 
2018 r. – druk do pobrania na stronie internetowej szkoły: www.zst.kartuzy.pl  

e. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów 
określonych w drodze rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

http://www.zst.kartuzy.pl/
http://www.zst.kartuzy.pl/
http://www.zst.kartuzy.pl/
http://www.zst.kartuzy.pl/
http://www.zst.kartuzy.pl/
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29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad. 

4. Kandydat, rodzic lub prawny opiekun kandydata jest zobowiązany dostarczyć do szkoły 
wymagane dokumenty (patrz §12 lub §13 regulaminu) w terminach określonych przez 
zarządzenie Kuratora Oświaty (patrz §11 regulaminu). 

5. Niedostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach skutkuje 
zablokowaniem udziału kandydata w kolejnych etapach rekrutacji. Kandydat taki może 
wówczas uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, lecz tylko do szkoły, która dysponuje 
wolnymi miejscami. 

 

§ 4 

1. Kandydaci do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum mogą 
składać dokumenty do najwyżej trzech szkół. 

2. W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie 
z deklaracjami kandydatów dotyczącymi zawodów. 

3. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia 
gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 
poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum. 

4. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, biorący udział w elektronicznym naborze przez 
Internet, składają w szkole pierwszego wyboru podpisaną przez siebie i rodziców 
(prawnych opiekunów) deklarację wyboru oddziałów w szkołach, do których ubiegają się 
o przyjęcie. 

5. Szczegółowe zasady i procedury naboru elektronicznego zostaną przekazane kandydatom 
w ich macierzystych gimnazjach. 

 

§ 5 

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są: 

1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego przedstawione w skali procentowej z: 

 języka polskiego, 

 historii i wiedzy o społeczeństwie, 

 matematyki, 

 przedmiotów przyrodniczych, 

 języka obcego na poziomie podstawowym, 

mnoży się przez 0,2 pkt. (maksymalnie 100 pkt. do uzyskania) 

2. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów: 

a) języka polskiego, 
b) matematyki, 
c) informatyki, 
d) języka obcego, 

przelicza się wg następujących wartości:  

celujący   18 punktów 
bardzo dobry   17 punktów 
dobry    14 punktów 
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dostateczny  8 punktów 
dopuszczający  2 punkty 

(maksymalnie 72 pkt. do uzyskania) 

3. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum: 
(maksymalnie 28 pkt. do uzyskania) 

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  7 pkt. 
b) za udział w konkursach wiedzy, organizowanych przez kuratora oświaty, lub przez 

kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień, przeprowadzanych zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad: 

Osiągnięcie kandydata 

Zasięg konkursu 

Zawody wiedzy o zasięgu 
ponadwojewódzkim 

Zawody wiedzy o zasięgu wojewódzkim 

jeden tytuł dwa lub więcej tytułów 

Tytuł finalisty konkursu 
przedmiotowego 

10 pkt. 7 pkt. 10 pkt. 

Tytuł laureata konkursu 
tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

7 pkt. 5 pkt. 7 pkt. 

Tytuł finalisty konkursu 
tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

5 pkt. 3 pkt. 5 pkt. 

 

c) za udział w konkursach artystycznych, organizowanych zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla 
uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych: 

Osiągnięcie kandydata 

Zasięg konkursu 

Zawody wiedzy o zasięgu 
międzynarodowym albo 

turniej ogólnopolski 

Zawody wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim  
lub wojewódzkim 

jeden tytuł dwa lub więcej tytułów 

Tytuł finalisty konkursu z 
przedmiotów artystycznych 

10 pkt. 7 pkt. 10 pkt. 

Tytuł laureata turnieju z 
przedmiotów artystycznych 

4 pkt. 3 pkt. 7 pkt. 

Tytuł finalisty turnieju z 
przedmiotów artystycznych 

3 pkt. 2 pkt. 5 pkt. 

 

d) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w 
punktach b, c, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 międzynarodowym 4 pkt. 

 krajowym  3 pkt. 

 wojewódzkim  2 pkt. 

 powiatowym  1 pkt 
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e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w formie wolontariatu 3 pkt. 

4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach b, c, d, na tym 
samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienionych na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych 
zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 
osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjęci zostaną 
do szkoły niezależnie od kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji. 

§ 6 

Ustalanie punktacji dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 
gimnazjalnego, lub danego zakresu odpowiedniej części egzaminu, lub odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego 

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na 
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na 
punkty oceny z odpowiednich zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, wg następujących wartości: 

celujący   20 punktów 
bardzo dobry   18 punktów 
dobry    13 punktów 
dostateczny  8 punktów 
dopuszczający  2 punkty 

a. Punkty z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego - przelicza się 
oceny wymienione na świadectwie z tych samych zajęć edukacyjnych, których 
egzaminy te dotyczą, wg wartości ustalonych w ust. 1. 

b. Punkty z historii i wiedzy o społeczeństwie – sumę punktów uzyskanych za oceny 
z historii i wiedzy o społeczeństwie, wg wartości ustalonych w ust. 1 dzieli się przez 2. 

c. Punkty z przedmiotów przyrodniczych – sumę punktów uzyskanych za oceny 
z biologii, chemii, fizyki i geografii, wg wartości ustalonych w ust. 1 dzieli się przez 4. 

2. W przypadku osób zwolnionych z przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się punkty 
w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 
z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części 
egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy 
zwolnienie. 

§ 7 

Rodzice kandydatów do Technikum oraz do Branżowej Szkoły I st. posiadający orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do Starosty Powiatu o wskazanie 
szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj 
niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego zgodnie z art. 71 b ust. 5 
ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 ze zm.) w terminie do 20 czerwca 2018 r. 
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§ 8 

1. Kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, lub szkołę dla 
dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie 
przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za 
granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. 
Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy 
lat nauki szkolnej. 

2. Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi 
oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 
oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, 
dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia. 

§ 9 

Etapy postępowania rekrutacyjnego 

1. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej 
Technikum oraz Branżowej Szkoły I st. mają absolwenci gimnazjum z największą liczbą 
punktów. 

2. W przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu 
do klasy pierwszej mają  kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość 
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

3. W przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość. 

5. W celu potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 3, rodzice lub prawni opiekunowie 
kandydata składają odpowiednie dokumenty potwierdzające, orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, lub oświadczenie które składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. (druki do pobrania na stronie internetowej szkoły: 
www.zst.kartuzy.pl  

 

 

http://www.zst.kartuzy.pl/
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§ 10 

Procedura odwoławcza od wyników postępowania rekrutacyjnego 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata (prawny opiekun) może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 
wybranej szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (prawnego 
opiekuna) kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. 

3. Rodzic (prawny opiekun) kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 
7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do 
sądu administracyjnego. 

§ 11 

TERMINY REKRUTACJI 

1. od 14 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. do godz. 1500 

zalogowanie się w systemie i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru, oraz oświadczenia o 
obowiązku informacyjnym, a także oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) kandydata lub 
innych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w § 9 ust. 2 i 3 regulaminu, 
jeżeli takie zachodzą; 

2. od 22 czerwca 2018 r. od godz. 1200 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 1500 

dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, kopii 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora 
gimnazjum, kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, 
kopii zaświadczenia o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu (dotyczy kandydatów do 
szkoły branżowej); 

3. do 5 lipca 2018 r. do godz. 1500  

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

4. 6 lipca 2018 r. do godz. 1200  

ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły; 

5. od 6 lipca 2018 r. od godz. 1200 do 9 lipca 2018 r. do godz. 1500 

wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do 
technikum, lub do szkoły branżowej I st. odbywającym praktykę w warsztatach szkolnych, którzy 
potwierdzą wybór tej szkoły; 

6. od 6 lipca 2018 r. od godz. 1200 do 11 lipca 2018 r. do godz. 1500  

potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia 
gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu, oraz innych dokumentów wymaganych przez wybraną szkołę 
o których mowa w § 12 lub § 13 regulaminu; 

7. 12 lipca 2018 r. od godz. 1200 

ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły; 
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8. od 13 lipca 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 1200  

składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły wniosku o przyjęcie do szkoły, która 
dysponuje wolnymi miejscami, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 
warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

9. do 24 sierpnia 2018 r. do godz. 1500 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły kandydatów, którzy złożyli 
wnioski wraz z dokumentacją w rekrutacji uzupełniającej; 

10. 27 sierpnia 2018 r. do godz. 1200  

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w rekrutacji uzupełniającej; 

11. od 27 sierpnia 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 1500 

wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia 
do szkoły w rekrutacji uzupełniającej, którzy zostali zakwalifikowani do Technikum lub Szkoły 
branżowej odbywającym praktykę w warsztatach szkolnych, jeżeli potwierdzą wybór tej szkoły; 

12. od 27 sierpnia 2018 r. od godz. 1200 do 30 sierpnia 2018 r. do godz. 1200 

potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów świadectwa i wyników egzaminu 
gimnazjalnego, oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej; 

13. 31 sierpnia 2018 r. od godz. 1200  

ogłoszenie listy przyjętych w rekrutacji uzupełniającej. 

 

§ 12 

W przypadku zakwalifikowania się do jednego z oddziałów Technikum nr 1 w Kartuzach 
kandydat powinien złożyć następujące dokumenty: 

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum; 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 
lub ponadwojewódzkim (dotyczy laureatów konkursów); 

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (należy 
dostarczyć do 11 lipca 2018 r. Po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły, skierowanie na 
badania wystawia szkoła); 

 kwestionariusz osobowy (druk do pobrania na stronie: www.zst.kartuzy.pl); 

 dwie fotografie opisane na odwrocie (nazwisko, imię, data urodzenia); 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający 
w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej (dotyczy kandydatów niepełnosprawnych); 

 zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka (druk do pobrania na stronie internetowej 
szkoły: www.zst.kartuzy.pl). 

 

 

 

 

 

 

http://www.zst.kartuzy.pl/
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§ 13 

W przypadku zakwalifikowania się do jednego z oddziałów  
Branżowej Szkoły I st. nr 2 w Kartuzach  

kandydat powinien złożyć następujące dokumenty: 

 

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum; 

 oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 
lub ponadwojewódzkim (dotyczy laureatów konkursów); 

 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy - należy 
dostarczyć w terminie do 11 lipca 2018 r. 

 Kandydatów zakwalifikowanych do szkoły branżowej, którzy odbywają praktykę na 
warsztatach szkolnych na badania lekarskie kieruje szkoła. 

 Kandydatów zakwalifikowanych do szkoły branżowej, którzy odbywają praktykę w 
zakładach pracy – na badania lekarskie kieruje pracodawca. 

 kwestionariusz osobowy (druk do pobrania na stronie: www.zst.kartuzy.pl); 

 dwie fotografie opisane na odwrocie (nazwisko, imię, data urodzenia); 

 umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę 
w celu przygotowania zawodowego – nauki zawodu z dniem 1 września 2018 r. (druk do 
pobrania na stronie: www.zst.kartuzy.pl); 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający 
w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej (dotyczy kandydatów niepełnosprawnych). 

 zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka (druk do pobrania na stronie internetowej 
szkoły: www.zst.kartuzy.pl). 

 

http://www.zst.kartuzy.pl/
http://www.zst.kartuzy.pl/

