
REKRUTACJA

do BRANŻOWEJ  SZKOŁY  I STOPNIA  NR 1 

w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 

w Starachowicach

na rok szkolny 2020/2021 
 

Informacja Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjno– Kwalifikacyjnej

Terminy składania dokumentów dla absolwentów szkół 
podstawowych:
od 15 czerwca 2020 r.  do  10 lipca  2020 r.  –  Z o enie  wniosku o  przyj cie  do  szko ył ż ę ł
ponadpodstawowej  (  Kwestionariusz  pobrany  ze strony  https://swietokrzyskie.edu.com.pl
wype niony, wydrukowany ił  podpisany przez ucznia oraz jednego z rodziców. W przypadku
trudno ci z wype nieniem kwestionariusza prosimy o kontakt z sekretariatem ZSZ nr 3 wś ł
Starachowicach ul. Szkolna 10 tel. 041 2747252 ) 

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00–Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szko y ponadpodstawowej ł o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
od 31 lipca  do  4  sierpnia  2020  r.  do  godz.  15.00–  Uzupełnienie  wniosku o  przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

12 sierpnia  2020 r. -  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od  13  sierpnia   do  18  sierpnia  2020  r.  do  godz.  15.00-  Potwierdzenie  przez  rodzica
kandydata woli  przyjęcia  w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie  do szkoły ponadpodstawowej,  a w przypadku szkoły
prowadzącej  kształcenie  zawodowe   także  zaświadczenia  lekarskiego  zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
19 sierpnia  2020 r.  -  do  godz.  14.00-  Podanie  do publicznej  wiadomości  przez  komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Wymagane dokumenty:
      Kwestionariusz pobrany ze strony https://swietokrzyskie.edu.com.pl 

wypełniony, wydrukowany i podpisany przez ucznia oraz jednego z rodziców. 

      świadectwo (lub jego kopia) ukończenia szkoły podstawowej,

      zaświadczenie (lub jego kopia) o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

      3 fotografie z danymi na odwrocie (imię, nazwisko),

      karta zdrowia ucznia (może być dostarczona po zakończeniu rekrutacji),

https://swietokrzyskie.edu.com.pl/
https://swietokrzyskie.edu.com.pl/


      zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o możliwości kształcenia się
w wybranym zawodzie.

Uwaga : 

Jest możliwość pobrania, wypełnienia i wydrukowania kwestionariusza 

w sekretariacie szkoły :    ZSZ nr 3, Starachowice, ul. Szkolna 10. 

W  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  klasy  pierwszej  dla  absolwentów  szkół
podstawowych  na  rok  szkolny  2020/2021  będą  brane  pod  uwagę  następujące
obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły
podstawowej:

L.p Symbol
zawodu

Nazwa zawodu przedmioty

1. 832201 Kierowca mechanik j. polski, matematyka, geografia            
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

2. 741203 Elektromechanik pojazdów 
samochodowych

j. polski, matematyka, fizyka             
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

3. 723103 Mechanik pojazdów 
samochodowych

j. polski, matematyka, fizyka             
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

4. 512001 Kucharz j. polski, matematyka, geografia            
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

5. 514101 Fryzjer j. polski, matematyka, geografia            
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

6. 712905 Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 

j. polski, matematyka, fizyka             
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

7. 722307 Operator obrabiarek skrawających j. polski, matematyka, fizyka             
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

8. 741103 Elektryk j. polski, matematyka, fizyka             
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

9. 742118 Mechatronik j. polski, matematyka, fizyka             
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

10. 741201 Elektromechanik j. polski, matematyka, fizyka             
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

11. 721306 Blacharz samochodowy j. polski, matematyka, fizyka             
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

12. 751201 Cukiernik j. polski, matematyka, geografia            
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

13. 817212 Mechanik-operator maszyn do j. polski, matematyka, fizyka             



produkcji drzewnej język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

14. 711204 Murarz-tynkarz j. polski, matematyka, fizyka             
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

15. 723310 Mechanik-monter maszyn i 
urządzeń 

j. polski, matematyka, fizyka             
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

16. 712618 Monter sieci i instalacji sanitarnych j. polski, matematyka, fizyka             
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

17. 753105 Krawiec j. polski, matematyka, geografia            
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

18. 722204 Ślusarz j. polski, matematyka, fizyka             
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

19. 752205 Stolarz j. polski, matematyka, fizyka             
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

20. 751204 Piekarz j. polski, matematyka, geografia            
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

21. 751107 Wędliniarz j. polski, matematyka, geografia            
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

22. 522301 Sprzedawca j. polski, matematyka, geografia            
język obcy (niemiecki/angielski)+ suma 
punktów z egzaminu ósmoklasisty

Kierunki kształcenia ZSZ nr 3 ( Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1) na liście zawodów które  

będą najbardziej poszukiwane w najbliższej przyszłości na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 

Wybór  szkoły  ponadpodstawowej  i  nauki  zawodu  to  bardzo  ważna  decyzja  którą  będą

podejmować wkrótce uczniowie klas VIII szkół podstawowych. Istotny  jest taki wybór który da szanse

na  właściwe  odnalezienie  się  w  przyszłości  na  rynku  pracy.  Minister  Edukacji  Narodowej  ogłosił

prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Jest  nam miło  poinformować,  że  oferta  edukacyjna  ZSZ  nr  3  (  Branżowej  Szkoły  I  Stopnia  Nr  1)

znakomicie wpisuje się w te prognozy. 

Elektromechanik,  Elektryk,  Kierowca mechanik,  Mechanik-monter maszyn i

urządzeń,   Mechatronik,   Operator  obrabiarek  skrawających to  zawody

przyszlości w skali ogólnopolskiej ! Osoby wykwalifikowane w tych zawodach

w najbliższej  przyszłości  będą najbardziej  poszukiwanymi  pracownikami  na

krajowym rynku pracy.



Cukiernik,   Kucharz,   Mechanik  pojazdów  samochodowych,   Monter

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawody w których

przyszli  fachowcy nie będą mieli  w przyszłości  problemów ze znalezieniem

pracy także w województwie świętokrzyskim.

Do   tego  zestawienia  dodajemy  zawód  elektromechanika  pojazdów

samochodowych w którym to zawodzie uczniowie mogą się kształcić w klasie

patronackiej  MAN  BUS  i  w  przyszłości  w  tej  firmie  mogą  podjąć  pracę  w

Starachowicach !!!!!


