
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 72-010 Police, ul. Janusza Korczaka 27 

tel./fax 91/ 317 67 29, e-mail:  sekretariat@poradniapolice.pl     
 

Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego 

ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin, tel. (91) 422-03-43, (91) 422-52-34, 
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Internat Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie 

ul. Niegolewskiego 2, 71-402 Szczecin, tel. 91 422-52-34 wew. 52, 

http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/p,93,rekrutacja 

 

Szczecin_Centrum, dojazd A107, 101 T 2,3,10,12 (1-2 przystanki) 
 

 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,  

że TECHNIKUM BUDOWLANE im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie  

jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych  

w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020  

i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020". 

 
 

 

http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/container/n2020/Zasady-rekrutacji-2020-2021.pdf 
 

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie w roku szkolnym 2020/2021 do: 
 

Technikum Zawodowego nr 1 

w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie kształcącego w zawodach: 

 technik architektury krajobrazu, 

 technik budownictwa, 

 technik robót wykończeniowych w budownictwie, 

 technik geodeta, 

 technik renowacji elementów architektury, 

 technik inżynierii sanitarnej. 
 

Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 

w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie kształcącej w zawodach: 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

 monter instalacji i urządzeń sanitarnych. 
 

Szczegóły dotyczące poszczególnych zawodów w zakładce Kierunki kształcenia 2020 
 

1. Kryteria naboru / rekrutacji: 

Punkty  Technikum Zawodowe nr 1  Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 

a) maksymalnie 

100 punktów 

1. za przeliczone na punkty wyniki egzaminu 

ósmoklasisty: 

– 0,3 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na 

egzaminie z zakresów: 

- języka polskiego, 

- matematyki. 

2. za przeliczone na punkty wyniki egzaminu 

ósmoklasisty: 

– 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na 

egzaminie ósmoklasisty z: 

- języka obcego nowożytnego. 

1. za przeliczone na punkty wyniki egzaminu 

ósmoklasisty: 

– 0,3 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na 

egzaminie z zakresów: 

- języka polskiego, 

- matematyki. 

2. za przeliczone na punkty wyniki egzaminu 

ósmoklasisty: 

– 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na 

egzaminie ósmoklasisty z: 

- języka obcego nowożytnego. 

b) 

maksymalnie 

72 punkty 

za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z: 

- języka polskiego, 

- matematyki, 

- języka obcego nowożytnego, 

- i trzeciego przedmiotu – w zależności od zawodu: 

informatyka – technik budownictwa, technik robót 

wykończeniowych w budownictwie, technik inżynierii 

sanitarnej, 

plastyka – technik renowacji elementów architektury, 

biologia – technik architektury krajobrazu, 

geografia – technik geodeta.  

przeliczane zgodnie z zasadą: 

stopień celujący 18 pkt 

za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z: 

- matematyki, 

- języka obcego nowożytnego, 

- techniki 

przeliczane zgodnie z zasadą: 

stopień celujący 18 pkt 

stopień bardzo dobry 17 pkt 

stopień dobry 14 pkt 

stopień dostateczny 8 pkt stopień 

dopuszczający 2 pkt 

http://www.zsb.szczecin.pl/
mailto:szkola@zsb.szczecin.pl
http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/
http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/p,93,rekrutacja
http://technika.perspektywy.pl/2020/
http://zsbszczecin.szkolnastrona.pl/container/n2020/Zasady-rekrutacji-2020-2021.pdf
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stopień bardzo dobry 17 pkt 

stopień dobry 14 pkt 

stopień dostateczny 8 pkt 

stopień dopuszczający 2 pkt 

c) 7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

d) 

maksymalnie 

18 punktów 

za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym: 

d1 – uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt 

b) tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt 

c) tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

d2 – uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 

albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonym 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 – 10 pkt 

b) tytułu LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt 

c) tytułu FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt 

d3 – uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt 

b) dwóch lub więcej tytułów LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt 

c) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

d) tytuł FINALISTY konkursu przedmiotowego – 7 pkt 

e) tytuł LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

f) tytuł FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt 
 

d4 – uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim przeprowadzonym zgodnie przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 i art.32a ust 4 

ustawy 

a) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt 

b) dwóch lub więcej tytułów LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt 

c) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt 

d) tytułu FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt 

e) tytułu LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt 

f) tytułu FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt 
 

d5 – uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na 

szczeblu: 

a) międzynarodowym – 4 pkt 

b) krajowym – 3 pkt 

c) wojewódzkim – 2 pkt 

d) powiatowym – 1 pkt 

UWAGA: w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 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. 

e) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, inne uznane przez 

szkołę w szczególności w formie wolontariatu. 
 

2. W pierwszej kolejności do Technikum Zawodowego nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1w Zespole Szkół Budowalnych im. 

Kazimierza Wielkiego w Szczecinie przyjmowani są: 

a) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 

b) oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 

przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty. 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie – poza wymaganymi dokumentami – oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów 

potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia. 

3. Kandydaci są przyjmowani w kolejności od największej liczby punktów uzyskanych łącznie w wyniku postępowania 

kwalifikacyjnego do wyczerpania miejsc, oddzielnie dla każdego oddziału. 
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4. Jednocześnie dyrektor informuje, że jeżeli liczba kandydatów zainteresowanych kształceniem w danym zawodzie będzie 

niewystarczająca oddziały będą zamykane. 

5. Decyzję o przyjęciu do szkoły ucznia, który na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ma naganną lub nieodpowiednią 

ocenę zachowania podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego 

etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria mają jednakową wartość. 

7. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w pierwszym terminie, starając się o przyjęcie do szkoły w kolejnych terminach, 

posługują się wyłącznie oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów do Technikum Zawodowego nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole 

Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie prowadzone jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego naboru- 

Nabór 2020 

- znajduje się on na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin i administrowany jest przez firmę zewnętrzną na zlecenie 

Gminy Miasto Szczecin. Dostępny w zakładce Nabór elektroniczny 2020 

Do postępowania rekrutacyjnego niezbędne są wymienione poniżej dokumenty dostarczane przez kandydata: 

1) podanie o przyjęcie do szkoły, 

2) potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

3) potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

4) zaświadczenie / zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów oraz inne wymagane przez szkołę, 

5) zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w podstawie 

prawnej do zasad rekrutacji) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym przez kandydata zawodzie, 

6) karta zdrowia, 

7) kandydat składając dokumenty składa również 3 podpisane fotografie. 

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: 

 oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

 i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

Odwołania od postępowania rekrutacyjnego- szczegółowy tryb odwołania dostępny w zakładce Terminarz rekrutacji 2020 

Dodatkowe postępowanie uzupełniające 

Jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, to odbędzie się dodatkowe postępowanie uzupełniające. 

Szczegółowy harmonogram dodatkowego postępowania rekrutacyjnego do Technikum Zawodowego nr 1 i Branżowej Szkoły I 

stopnia nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie dostępny w zakładce Terminarz rekrutacji 

2020 
Szczecin, dnia 28 lutego 2020 r. 

 

 

Opracowano na podstawie strony http://www.zsb.szczecin.pl 
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