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ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH W KIELCACH 

OOffeerrttaa  eedduukkaaccyyjjnnaa  sszzkkoo łłyy  

  

  

 W  Technikum nr 7 w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. J. Hauke - Bosaka  

w Kielcach na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzony nabór do pięcioletniego technikum  

na podbudowie szkoły podstawowej, do pięciu klas pierwszych o kierunkach:   

1) technik informatyk – 3 oddziały (99 miejsc),  

2) technik programista – 1 oddział (33 miejsca),  

3) technik teleinformatyk – 1 oddział (14 miejsc),   

4) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 1 oddział (19 miejsc),    

Języki obce nauczane w technikum:  język angielski i język niemiecki. 

Na poziomie rozszerzonym realizowany jest język angielski oraz dodatkowo matematyka  

z elementami rozszerzenia. 

 

KKllaassyy  ppiieerrwwsszzee  ppiięęcciioolleettnniieeggoo  tteecchhnniikkuumm  

ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22002211//22002222  

  
 

LL pp ..   OO dd dd zz ii aa łł     
PP ii ee rr ww ss zz yy   

jj ęę zzyy kk   oo bb cc yy   

DD rr uu gg ii   

jj ęę zzyy kk   

oo bb cc yy   

PP rr zzee dd mmii oo tt yy   

pp uu nn kk tt oo ww aa nn ee   nn aa   

śś ww ii aa dd ee cc tt ww ii ee   

LL ii cc zzbb aa     

uu cc zznn ii óó ww   

1 1A – Technik 

informatyk 

 

język 

angielski 

 

język 

niemiecki 

język polski 

matematyka 

język angielski 

informatyka 

33 

2 1C - Technik 

informatyk 

 

język 

angielski 

 

język 

niemiecki 

język polski 

matematyka 

język angielski 

informatyka 

33 

3 1D- Technik 

informatyk 

 

język 

angielski 

 

język 

niemiecki 

język polski 

matematyka 

język angielski 

informatyka 

33 

http://warecka.edu.pl/technikum-technik-informatyk
http://warecka.edu.pl/technikum-technik-urz-i-sys-energetyki-odnawialnej
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LL pp ..   OO dd dd zz ii aa łł     
PP ii ee rr ww ss zz yy   

jj ęę zzyy kk   oo bb cc yy   

DD rr uu gg ii   

jj ęę zzyy kk   

oo bb cc yy   

PP rr zzee dd mmii oo tt yy   

pp uu nn kk tt oo ww aa nn ee   nn aa   

śś ww ii aa dd ee cc tt ww ii ee   

LL ii cc zzbb aa     

uu cc zznn ii óó ww   

3 1P - Technik 

programista 

 

język 

angielski 

 

język 

niemiecki 

język polski 

matematyka 

język angielski 

informatyka 

33 

4 1B  – Technik 

teleinformatyk  

 

język 

angielski 

 

język 

niemiecki 

język polski 

matematyka 

język angielski 

informatyka 

14 

5 1E - Technik 

urządzeń  

i systemów 

energetyki 

odnawialnej 

 

język 

angielski 

 

język 

niemiecki 

język polski 

matematyka 

język angielski 

geografia 

19 

 

 

 

WWyymmaaggaannee  ddookkuummeennttyy   

  

Kandydaci przyjęci do klas pierwszych pięcioletniego technikum składają 

następujące dokumenty: 

1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 

3) kartę zdrowia, 

4) dwie fotografie podpisane na odwrocie, 

5) kserokopię aktu urodzenia, 

6) kwestionariusz osobowy, 

7) deklarację uczestnictwa w lekcjach religii/etyki. 

 



4 

ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH W KIELCACH 

HHaarrmmoonnooggrraamm  sskk łłaaddaanniiaa  ddookkuummeennttóóww    

ddoo  sszzkkoo łłyy    

  

  

LLpp ..   RRooddzz aa jj   cczz yynn nnoo śścc ii   
TTee rrmmiinn   

ww  pp ooss tt ęęppoo ww aann iiuu   

rr ee kkrr uu tt aacc yyjj nn yymm   

TTee rrmmiinn   

ww  pp ooss tt ęęppoo ww aann iiuu   

uuzz uuppee łłnn ii aa jj ąącc yymm     

1 Złożenie wniosku, w tym zmiana 

wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej (podpisanego 

przez co najmniej jednego 

rodzica/prawnego opiekuna). 

 

od 17 maja 2021 r. 

do 21 czerwca 2021 r. 

do godziny  15.00 

 

od 3 sierpnia 2021 r.  

do 5 sierpnia 2021 r. 

 

2 Uzupełnienie wniosku 

 o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej o świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej 

i o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz 

złożenie nowego wniosku, w tym 

zmiana przez kandydata wniosku 

o przyjęcie, z uwagi na zmianę 

szkół do których kandyduje.  

od 25 czerwca 2021 r. 

do 14 lipca 2021 r.   

do godziny 15.00 

 

----------------------------- 

3 Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej  

i dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata 

warunków poświadczonych  

w oświadczeniach.  

do 14 lipca 2021 r. 
 

do 5 sierpnia 2021 r. 

4 Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej  

i dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych 

do 21 lipca 2021 r. 
 

do 13 sierpnia 2021 r. 



5 

ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH W KIELCACH 

LLpp ..   RRooddzz aa jj   cczz yynn nnoo śścc ii   
TTee rrmmiinn   

ww  pp ooss tt ęęppoo ww aann iiuu   

rr ee kkrr uu tt aacc yyjj nn yymm   

TTee rrmmiinn   

ww  pp ooss tt ęęppoo ww aann iiuu   

uuzz uuppee łłnn ii aa jj ąącc yymm     

pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

3 Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych  

do szkoły. 

22 lipca  2021 r. 

 

 16 sierpnia 2021 r. 

 

4 Wydanie przez szkolę 

prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na 

badania lekarskie.  

do 26 lipca 2021 r.  do 13 sierpnia 2021 r. 

5 Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia  

do szkoły poprzez dostarczenie 

oryginału świadectwa ukończenia 

szkoły i oryginału zaświadczenia  

o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty, a także 

zaświadczenia lekarskiego 

 o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych  do kształcenia  

w wybranym zawodzie.*) 

od 23  lipca 2021 r.  

do 30 lipca 2021 r.  

do godziny 15.00 

od 17 sierpnia 2021 r. 

do 20 sierpnia 2021 r.  

do godziny 15.00 

6 Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły.    

 

2 sierpnia 2021 r. 

do godziny 14.00 

 

23 sierpnia 2021 r. 

do godziny  14.00 
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*) W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia lub 

orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora 

szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym 

albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, 

wskazując ma przyczynę niedotrzymania terminu. Informacje składa się w postaci 

papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenia lub orzeczenia składa się dyrektorowi 

szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r. 

 

 

Dodatkowe informacje:  

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek  

o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późniejszymi zmianami) mogą być przesyłane za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.  

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców  

i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów 

(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do 

publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 


