
INSTRUKCJA 

 

Jak możesz złożyć wniosek (podanie) do szkoły? 

 

1. Sposób pierwszy: 

Na stronie www.zsrudnik.edu.pl i w zakładce REKRUTACJA ELEKTRONICZNA wypełniasz 

podanie (ktoś ze szkoły do Ciebie zadzwoni, żeby zweryfikować wniosek). 

 

2. Sposób drugi: 

Wypełniasz podanie ręcznie (możesz je również pobrać ze strony www.zsrudnik.edu.pl, zakładka 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA) i przynosisz je do szkoły lub wysyłasz pocztą na adres:  

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego,  

ul. Marszałka Piłsudskiego 28,  

37-420 Rudnik nad Sanem. 

 

3. Sposób trzeci: 

Wypełniasz wniosek ręcznie, robisz telefonem zdjęcie lub skanujesz i wysyłasz jako załącznik na 

adres rekrutacjarudnik@gmail.com 

 

 

 Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące rekrutacji, szkoły, zawodów, profili, 

rozszerzeń, dojazdów, zajęć dodatkowych itp., to możesz zadzwonić (tel. 158761001) lub napisać 

(rekrutacjarudnik@gmail.com) 

 

Harmonogram rekrutacji 

Ważne terminy: 

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. - złożenie wniosku (podania) do szkoły 

Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r. - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. - dostarczenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty 

12 sierpnia 2020 r. - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły 

19 sierpnia 2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

Progi punktowe 

Liceum Ogólnokształcące: 

 

Klasa politechniczno-przyrodnicza: 90 p.  

 

Przedmioty wybrane do punktacji: 

język polski, matematyka, język angielski, biologia 

 

Klasa językowo-humanistyczna: 90 p.  

 

Przedmioty wybrane do punktacji: 

język polski, matematyka, język angielski, historia 

 

Technikum: 

technik mechanik (obrabiarki sterowane numerycznie CNC): 80 p.  

Przedmioty wybrane do punktacji: 

język polski, matematyka, język angielski, informatyka 
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technik logistyk  (transport międzynarodowy): 70 p. 

Przedmioty wybrane do punktacji: 

Język polski, matematyka, język angielski, geografia 

technik handlowiec (marketing i zarządzane): 70 p. 

Przedmioty wybrane do punktacji: 

Język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie 

technik technologii drewna (meblarstwo): 70p. 

Przedmioty wybrane do punktacji: 

Język polski, matematyka, język angielski, chemia 

technik pojazdów samochodowych (diagnostyka i naprawa samochodów): 70p. 

Przedmioty wybrane do punktacji: 

Język polski, matematyka, język angielski, fizyka 

 

Jak liczyć punkty? 

Punkty za oceny: 

celujący: 18 p. 

bardzo dobry: 17 p. 

dobry:15 p. 

dostateczny: 12 p. 

dopuszczający:10 p. 

 

Punkty za świadectwo: 

- szczególne osiągnięcia:18 p. 

- za świadectwo z wyróżnieniem: 10 p. 

Łącznie możliwe do uzyskania z ocen i za świadectwo: 100 p. 

Punkty za egzamin ośmioklasisty: 

Język polski 100%  x 0,35 = 35 p. 

Matematyka 100%  x 0,35 = 35 p. 

Język obcy 100%  x 0,30 = 30 p. 

Łącznie możliwych do uzyskania: 100 p. 

 

Łącznie wszystkich punktów możliwych do uzyskania 

za świadectwo i egzamin: 200 p. 

 

 

 


