
 Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie ul. Szpitalna 29  
przedstawia kierunki kształcenia i formę przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych  

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła będzie kształcić w następujących kierunkach: 
           Limit miejsc 

1. II Liceum Ogólnokształcące:                                                                                     
- projekt edukacyjny „Klasa mundurowa”                                                  24 
- projekt edukacyjny „Kosmetyka i wizaż”                                                  12 
- projekt edukacyjny ,,Ratownictwo medyczne”                                          12       

  
2. Technikum 

- technik elektryk          8 
-  technik mechanik                                                                             8 
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej                                                            8 
- technik górnictwa podziemnego                     8 

 
3. Szkoła Branżowa 

- wielozawodowa  klasa integracyjna                                            20 
- elektryk                       8 
- mechanik-monter maszyn i urządzeń                                                          8 
- ślusarz         8 

 

       www.zsz2knurow.edupage.org 
 

Liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów: 
 

Liceum ogólnokształcące Technikum 
 

Szkoła Branżowa 
Przedmiot Ocena Punktacja szczegółowa Przedmiot Ocena Punktacja 

szczegółowa 

 
 
 
 

Język polski 
 

 
 
 
 
 

dopuszczający 
 

dostateczny 
 

dobry 
 

bardzo dobry 
 

celujący 
 
 
 
 

      
  2 punkty 

 
8 punktów 

 
14 punktów 

 
17 punktów 

 
18 punktów 

 
 

Język polski 
 

Matematyka 
 

Język obcy 
 

Zajęcia techniczne – 
 technik elektryk, 

  technik mechanik  
i technik górnictwa 

podziemnego 
 

Informatyka- 
technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej 

dopuszczający 
 

dostateczny 
 

dobry 
 

bardzo dobry 
 

celujący 

 2 punkty 
 
8 punktów 

 
12 punktów 
 
17 punktów 
 
18 punktów 

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego 
(dotyczy klas wielozawodowych). 

     Matematyka 
 

Język obcy 

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt,  
że dana osoba może kształcić się w wybranym 

zawodzie. 
 
 

 
Wychowanie 

fizyczne -  
klasa mundurowa 

 
 

Biologia- 
kosmetyka i wiza 

oraz  
ratownictwo  

medyczne 
   

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt,  
że dana osoba może kształcić się w wybranym zawodzie. 

       

- Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7  punktów 

1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a, art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za: 
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  

 
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a  ust.  4 ustawy:  

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

 
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  

 
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi 
na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 
 się 10 punktów,  
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje  
się 7 punktów,  
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje  
się 5 punktów,  
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;  

 
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,  
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.  

 
2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych  zawodów  wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym 
samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione 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. 
 
3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.  

http://www.zsz2knurow.edupage.org/


 
 
4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty 

oceny z języka polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:  
1)  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;  

 
2)  historii i  wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2; 

 
3)  biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4; 

 
4)  języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;  

 
 
 
 
 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA ! 
 
 TERMINY: 
         

 
TERMIN POSTĘPOWANIA 

REKRUTACYJNEGO 
 

 
 

CZYNNOŚCI 
 

18 maja 2018r. – 18 czerwca 2018r. 

 
Składanie wniosków  o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/wprowadzanie wniosków 

 przez kandydata do systemu rekrutacji elektronicznej. 
 

22 czerwca 2018r. – 26 czerwca 2018r. 

 
Składanie do szkoły ponadgimnazjalnej  pierwszego wyboru wniosków wraz z dokumentami: 
 potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum; 
 potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

 

6 lipca 2018r. 

 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 
 

6 lipca 2018r. 

 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie  

kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych. 
 

6 lipca 2018r. – 12 lipca 2018r. 

 
 Potwierdzenie woli uczęszczania do wybranej szkoły -  przedłożenie dokumentów: 
 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału, 
 oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  
w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (technikum, 
szkoła branżowa); 
zaświadczenia o przyjęciu kandydata przez pracodawcę na praktykę (klasy wielozawodowe) 
 

13 lipca 2018r. 

 
 
 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 
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