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I N F O R M A T O R 
Baza szkoły: biblioteka, czytelnia, stołówka, internat, pedagog, pielęgniarka, pracownie komputerowe, 

sala gimnastyczna, siłownia, plac nauki jazdy, warsztaty szkolne, pracownia żywienia. 

Sekretariat: 91 39 21 162 

Internat: 91 39 21 162 wew. 40 

Fax. 91 39 21 162 

www.zsp.nowogard.pl, email: zspnowogard2@wp.pl 

 

WARUNKI NABORU 
do 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie 

na rok szkolny 2013/2014 
zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do publicznych oraz przechodzenia  z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz.232            

z 2004 r.) oraz zarządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nr 7/2013 z 24 stycznia 2013 r. 

Termin składania podań: 

od 13 maja 2013 r.  do 05 czerwca 2013 r.  

 

Szkolny punkt informacyjny- od 08 kwietnia 2013 r.  w sekretariacie szkoły  w godz. 8.00 - 15.00. 

 

Wymagane dokumenty: 

1) od 28 czerwca 2013 r. do 02 lipca 2013 r.  do godz. 15:00 kandydaci składają do nie więcej niż 

trzech szkół kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum, kopie  zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego poświadczone za zgodność z oryginałem. 

2) dwie fotografie (podpis na odwrocie), 
 

3) karta zdrowia (we wrześniu do pielęgniarki szkolnej), 

 

Kandydaci do szkół zawodowych (wszystkie technika i zasadnicze) dodatkowo: 

4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia                          

w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy (wykaz przeciwwskazań w 

sekretariacie).  

 

Kandydaci - młodociani pracownicy - do klas wielozawodowych dodatkowo: 

5) umowa o pracę w celu przyuczenia zawodowego (wykaz przeciwwskazań od pracodawcy). 

 

Do 02 lipca 2013 do godz. 15:00 r. kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć: 

- opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

- zaświadczenie komisji konkursowej (finalisty, laureata konkursów przedmiotowych ostatniego 

stopnia o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim), 

- zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu. 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów niepełnosprawnych 

kandydujących do oddziałów integracyjnych. 

 

� Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się na podstawie: 

1) przeliczanych na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły; 

2) przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z 

zakresu: 

˗ języka polskiego,  
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˗ historii i wiedzy o społeczeństwie,  
˗ matematyki,  

˗ przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii),  

˗ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

3) punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne 

osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję 

rekrutacyjno-kwalifikacyjną, 

4) punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych 

 

� Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-

kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów: 

1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 

w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z 

zakresów: 

˗ języka polskiego,  
˗ historii i wiedzy o społeczeństwie,  
˗ matematyki,  

˗ przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii),  

˗ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

 

2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym: 

a) maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: 

˗ stopień celujący   – 15 punktów, 

˗ stopień bardzo dobry  – 12 punktów,  

˗ stopień dobry   –   9 punktów,  

˗ stopień dostateczny   –   5 punktów, 

 

b) maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, w tym: 

˗ 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

˗ maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: co najmniej 10 punktów za zdobycie 

przez kandydata tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 

programowej co najmniej jednego przedmiotu lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: 

Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów 

przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

� Przedmioty wybrane przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną: 

• technik handlowiec – geografia, język obcy nowożytny, matematyka 

• technik ekonomista - geografia, język obcy nowożytny, matematyka 

• technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia, język obcy nowożytny, matematyka 

• technik pojazdów samochodowych – informatyka, język obcy nowożytny, matematyka 

• technik informatyk – informatyka, język obcy nowożytny, matematyka 

• technik hotelarstwa – geografia, język obcy nowożytny, matematyka 

• technik logistyk - geografia, język obcy nowożytny, matematyka 

• ZSZ – mechanik pojazdów samochodowych – fizyka, wos, matematyka 

• ZSZ – wielozawodowa – biologia, wos, matematyka 

• ZSZ – kucharz / pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – biologia, wos, matematyka 

 



                                 

                     
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 21 72-200 Nowogard tel. 91 / 39 21 162 

 

 

� Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje             

w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do 

wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę (§ 8 ust. 7 

rozporządzenia MEN z 27.08.2001) 

 

Absolwenci gimnazjum ubiegający się o status młodocianego pracownika przyjmowani są do szkół 

zasadniczych na podstawie umowy o praktycznej nauce zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu 

gimnazjalnego 

 

Ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego 05 lipca 2013 r. godz. 14.00 

 

� Od 05 lipca 2013 r. do 09 lipca 2013 r. do godz. 12:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia  

potwierdzają wolę nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 

� 09 lipca 2013 r. godz. 14:00 ogłoszenie – listy kandydatów przyjętych do szkoły. 

 

� Kandydaci którzy nie zostali przyjęci do szkoły mogą składać podania do szkół dysponującymi 

wolnymi miejscami w terminie do 10 lipca 2013 r. do godz. 15:00 

 
� Od 11 lipca do 15 lipca 2013 r. godz. 10:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły 

potwierdzają wolę nauki. 

 

� 16 lipca 2013 r. godz. 14:00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji 

uzupełniającej do przyjęcia do szkoły. 

 

� 30 sierpnia 2013 r. ogłoszenie listy przyjętych do szkoły. 

 
KIERUNKI KSZTAŁCENIA 
 
� "technik handlowiec" ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania 

zadań rynkowych w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy na 
średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności, realizowania 
podstawowych funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej i magazynach oraz 
uruchamiania  i prowadzenia działalności własnej firmy handlowej. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności 
z zakresu marketingu, potrzeb konsumentów, towaroznawstwa, technik informatycznych, metod negocjacji 
oraz kontaktów  z kontrahentami w języku polskim i obcym, rozszerzenia – język obcy, geografia. 

 
� "technik ekonomista" rozwija umiejętności, które po ukończeniu szkoły umożliwiają założenie                     

i prowadzenie działalności gospodarczej, daje również kwalifikacje do podjęcia pracy na stanowiskach 
związanych z prowadzeniem rachunkowości, obsługą komputera, kalkulacjami ekonomicznymi oraz analizą 
działalności gospodarczych. Absolwent technikum ekonomicznego będzie posiadał wiedzę i umiejętności          
z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, marketingu, psychologii społecznej, podstaw prawa, rachunkowości                    
i zarządzania firmą, rozszerzenia – język obcy, geografia. 

 
� "technik pojazdów samochodowych" przygotowuje absolwenta do pracy w zakładach mechanicznych 

oraz do samodzielnej działalności gospodarczej w branży technicznej. Absolwent będzie posiadał umiejętności 
w zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów, podstaw konstrukcji i elektrotechniki samochodowej oraz 
umiejętności obsługi komputera – również programów diagnostyki samochodowej, rozszerzenia – matematyka, 
informatyka. 

 
� "technik żywienia i usług gastronomicznych" przygotowuje absolwenta do pracy w zakładach 

gastronomicznych (restauracje, kawiarnie, stołówki np. ośrodki wczasowe, sanatoria) oraz samodzielnej 
działalności gospodarczej w branży gastronomicznej. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności 
z zakresu technologii żywienia, mikrobiologii, podstaw ekonomii oraz urządzania zakładów gastronomicznych, 
rozszerzenia – język obcy, biologia. 
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� „technik informatyk” przygotowuje absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań: 

obsługa komputera w stopniu zaawansowanym, obsługa systemów operacyjnych oraz praca w wybranych 
rodzajach sieci komputerowych,  wykorzystywanie wiedzy  o budowie i działaniu systemów operacyjnych oraz 
praca z innymi systemami, posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,  
specjalizacja- grafika komputerowa, administracja sieci, projektowanie stron internetowych, eksploatacja 
sprzętu komputerowego, rozszerzenia – matematyka, informatyka. 

 
� „technik hotelarstwa” nauka pracy w recepcji i innych działach hotelu, umiejętność profesjonalnej i 

kompleksowej obsługi gości hotelowych. poznanie zasad prowadzenia hotelu i pensjonatu, planowania jego 
budżetu, analizowania rynku pod kątem zapotrzebowania na usługi hotelarskie oraz usługi im towarzyszące, 
rozszerzenia – język obcy, geografia. 

 

� „technik logistyk” - planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do 
konsumenta, wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany 
towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we 
wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i 
analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy 
informatyczne. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, 
budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących 
się w spedycji krajowej i międzynarodowej, rozszerzenia – matematyka, geografia. 

 
� Zasadnicza Szkoła Zawodowa - mechanik pojazdów samochodowych (3-letnia)  

Ukończenie szkoły daje tytuł pracownika wykwalifikowanego w zawodzie mechanik                              
pojazdów samochodowych. Dodatkowo absolwent nabywa umiejętności spawania, obróbki skrawaniem oraz 
ślusarskie i blacharskie. Praktyki odbywają się w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych.  
 
� Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz (3-letnia) 

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz nabywa umiejętność stosowania zasad 
prawidłowego żywienia, sporządzania potraw z różnych surowców, przechowywania  i kontrolowania towarów oraz 
posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami w zakładach gastronomicznych. Kucharz może być zatrudniony            
w zakładach żywienia zbiorowego lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Praktyki odbywają się w 
szkolnych pracowniach gastronomicznych. 
 
� Zasadnicza Szkoła Zawodowa – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (3-letnia) dla uczniów                    
z orzeczeniem o niepełnosprawności - upośledzenie w stopniu lekkim 

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej nabędzie 
umiejętność: wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości, 
wykonywania prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu, świadczącego usługi hotelarskie, 
wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości, wykonywania prac porządkowych na terenie 
obiektu świadczącego usługi hotelarskie, wykonywania prac pomocniczych związanych z utrzymaniem 
w należytym stanie terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu. Praktyki 
odbywają się w szkolnych pracowniach gastronomicznych i hotelarskich. 
 
� Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wielozawodowa (3-letnia).  

Wybór zawodu należy do ucznia. Nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy, które zatrudnią ucznia jako 
pracownika młodocianego. Kształcenie odbywa się wg programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego 
w publicznych szkołach. 


