
Zasady rekrutacji w Zespole Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w roku szkolnym2022/2023 
 

                                              
 

1. W Zespole Szkół im. Xawerego Dunikowskiego stosuje się takie same zasady przyjmowania uczniów jak we wszystkich 
szkołach ponadpodstawowych województwa śląskiego objętych rekrutacją elektroniczną. 

2. O przyjęciu decyduje suma punktów za egzamin zewnętrzny, oceny na świadectwie ukończenia szkoły oraz szczególne 
osiągnięcia. 

3. Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego matematyki i dwóch przedmiotów wybranych do danej klasy 
kandydat otrzymuje:  

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

4. Zajęcia edukacyjne, z których oceny przeliczane są na punkty: 
 technik geodeta 

j. polski,  matematyka, 2 najlepsze oceny z grupy: j. obcy obowiązkowy, fizyka, geografia, informatyka, plastyka. 
 technik architektury krajobrazu 

j. polski, matematyka,  2 najlepsze oceny z grupy: j. obcy obowiązkowy, biologia, geografia, plastyka. 
 technik budownictwa 

j. polski, matematyka, 2 najlepsze oceny z grupy: j. obcy obowiązkowy, fizyka, informatyka, plastyka. 
 technik robót wykończeniowych w budownictwie 

j. polski, matematyka, 2 najlepsze oceny z grupy: j. obcy obowiązkowy, fizyka, informatyka, plastyka. 
5. Za osiągnięcia wymienione na świadectwie kandydat może uzyskać dodatkowe punkty: 

 świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów, 
 udział w finale konkursu o zasięgu ponadwojewódzkim, o zasięgu wojewódzkim, szczególne osiągnięcia (sportowe, 

artystyczne lub inne) co najmniej na szczeblu powiatowym – maksymalnie 18 punktów, 
 wolontariat – 3 punkty. 

6. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może zgromadzić maksymalnie 200 punktów. 
7. Limit miejsc w klasie – 32 osoby. 
 

Wymagane dokumenty:  
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,  
 zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu, 
 dwa zdjęcia podpisane na odwrocie (imię i nazwisko), 
 karta zdrowia, 
 opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, 

w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły. 
    

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
 

16.05. – 20.06.2022r. do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami. 
24.06. – 13.07.2022r. do godz. 15.00 – dostarczanie do sekretariatu szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
20.07.2022r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. 

16.05. – 25.07.2022r. – wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. 
21.07. – 28.07.2022r. do godz. 15.00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli 
uczęszczania do szkoły (dostarczenie oryginałów dokumentów) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

29.07.2022r. do godz. 14.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin postępowania rekrutacyjnego, dostępny na stronie 
internetowej szkoły:  

www.dunikowskizawiercie.pl 


