
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Wymagane dokumenty 

• Wniosek (wydruk formularza z programu rekrutacji elektronicznej 

podpisany przez ucznia i rodzica/ opiekuna prawnego). 

• Świadectwo ukończenia   szkoły podstawowej 

• Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu  ósmoklasisty 

• Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym 

zawodzie. 

• 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem. 

• Karta zdrowia (tylko jeśli jesteś spoza Zabrza). 

 

Ważne terminy 

 

1. Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. - wprowadzanie wniosków przez 

Internet lub złożenie wniosku o przyjęcie do technikum lub szkoły 

branżowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych  

w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek kandydaci składają jedynie w 

szkole pierwszego wyboru). 

2. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 - dostarczanie 

oryginałów lub kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty do 

szkoły pierwszego wyboru. 

3. 22 lipca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisje 

rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do szkoły. 

4. Do 26 lipca 2021 r. szkoła wydaje skierowanie na badanie lekarskie 

kandydatom zakwalifikowanym, którzy złożyli oświadczenie o wyborze 

naszej szkoły. 

5. Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz.15.00– potwierdzenie woli 

uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie: oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Dotyczy szkoły branżowej I stopnia – zaświadczenie o praktyce (druki 

wydaje szkoła).  

6. 2 sierpnia 2021 r. do godz.14.00 - podanie do publicznej wiadomości 

przez komisje rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

do szkoły. 

7. 3 sierpnia 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r. - aktualizacja danych, 

 w postępowaniu uzupełniającym, mogą być przyjmowani uczniowie, jeśli 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 



Przedmioty punktowane: 

 

język polski, matematyka,  

najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: geografia, technika,     

                                                                                                     plastyka,  

najwyższa ocena z jednego z następujących przedmiotów: j.obcy, informatyka,        

                              muzyka. 

 

 

PROWADZIMY NABÓR  W ZAWODACH 
 

Technikum nr 8 

➢ TECHNIK HOTELARSTWA  
 * z elementami dietetyki, Spa & Wellness  
 

➢ TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI  
    * z elementami animacji czasu wolnego  

 

➢ TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI     
     * z elementami TSL  

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 :  

 

➢ PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ 
 

➢ KELNER 

➢ SPRZEDAWCA  

 

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na naszą stronę, zakładka 

Kierunki kształcenia oraz  

oferta szkoły w aktualnościach  

Zapraszamy! 


