
REKRUTACJA  2022  KROK PO KROKU 

 

KROK 1 

Wybierz zawód dla siebie z oferty naszej szkoły: 

• Technik programista 

• Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

• Technik hotelarstwa 

• Technik ekonomista 

• Technik logistyk 

• Technik żywienia i usług gastronomicznych 

• III Liceum Ogólnokształcące - Oddział Przygotowania Wojskowego 

• III Liceum Ogólnokształcące klasa o profilu ogólnym 

• III Liceum Ogólnokształcące klasa o profilu matematyczno-przyrodniczym  

• Kucharz 

• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

K ROK 2 

Zdaj dobrze egzamin ósmoklasisty, a otrzymasz max 100 pkt. 

K ROK 3 

W dniach 16 maja-20 czerwca 2022 r. złóż wniosek lub e-wniosek o przyjęcie do naszej 

szkoły na wybrany kierunek. 

 K ROK 4  

Pamiętaj !  Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły wpisz w system rekrutacji 

swoje osiągnięcia (wszystkie oceny). 

K ROK 5 

W dniach 24 czerwca – 13 lipca 2022 r. przynieś do naszej szkoły świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

i odbierz skierowania na badania u lekarza medycyny pracy. 

K ROK 6 

21 lipca 2022 r. ogłaszamy listę kandydatów zakwalifikowanych. 

Podczas postępowania rekrutacyjnego możesz otrzymać max 200 w tym: 

• max 100 pkt- za egzamin ósmoklasisty, 

• punkty za oceny  na świadectwie z wybranych  

przedmiotów: 

 

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ 

NOWOŚĆ 



 

              *warunkiem ubiegania się o przyjęcie do OPW jest przystąpienie przez kandydata  

                do testu sprawności fizycznej, który odbędzie się 7 czerwca 2022r. o godz. 12.00 w ZS Nr 2 w Lubinie. 

• 7 pkt za świadectwo z wyróżnieniem, 

• od 1 do max 18 pkt za wszystkie szczególne osiągnięcia z  zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, 

• max 3 pkt za działalność społeczną (wolontariat, SU, itp.) 

K ROK 7 

Od 24 czerwca do 25 lipca 2022 r. odbierz od nas skierowania na badania lekarskie  

i wykonaj je u lekarza medycyny pracy. 

K ROK 8 

Do 29 lipca 2022 r. przynieś do naszej szkoły: 

✓   oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

✓   oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, 

✓   zaświadczenie lekarskie, 

✓ dwie fotografie, 

✓ kartę zdrowia, 

✓ książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych 

(dotyczy zawodów: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych  

oraz kucharz). 

                     K ROK 9 

1 sierpnia 2022 r. OGŁASZAMY LISTĘ PRZYJĘTYCH KANDYDATÓW 

Typ szkoły Zawód 
Pierwszy 

przedmiot 

Drugi 

przedmiot 
Trzeci przedmiot 

Czwarty 

przedmiot 

Technikum Nr 2 

Technik programista Język polski Matematyka 
Język obcy  

– najwyższa ocena 
Informatyka 

Technik grafiki  

  i poligrafii cyfrowej 
Język polski Matematyka 

Język obcy  

– najwyższa ocena 
Informatyka 

Technik hotelarstwa Język polski Matematyka 
Język obcy  

– najwyższa ocena 
Geografia 

Technik ekonomista Język polski Matematyka 
Język obcy  

– najwyższa ocena 
Informatyka 

Technik logistyk Język polski Matematyka 
Język obcy  

– najwyższa ocena 
Informatyka 

Technik żywienia  

i usług gastronomicznych 
Język polski Matematyka 

Język obcy  

– najwyższa ocena 
Chemia 

III Liceum 

Ogólnokształcące 

Oddział Przygotowania 

Wojskowego* 
Język polski Matematyka 

Język obcy 

Najwyższa ocena 
WOS/Biologia 

Klasa o profilu ogólnym  

 

Język polski Matematyka 
Język obcy 

Najwyższa ocena 
Geografia  

Klasa o profilu matematyczno- 

przyrodniczym 
Język polski Matematyka 

Język obcy 

Najwyższa ocena 
Biologia  

Branżowa Szkoła 

I Stopnia nr 2 

Kucharz Język polski Matematyka 
Język obcy  

– najwyższa ocena 
Chemia 

Monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

Język polski Matematyka 
Język obcy  

– najwyższa ocena 
Technika 


