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Drodzy Uczniowie!
Oddajemy w Wasze ręce Informator na rok szkolny 2021/2022 dla kandydatów
do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Augustowski. Po raz szesnasty przeprowadzimy rekrutację, wykorzystując system
informatyczny. Na stronie internetowej https://www.nabor.pcss.pl/augustow odnajdziecie
elektroniczny informator opisujący augustowskie szkoły ponadpodstawowe, jak również
poszczególne kierunki w klasach pierwszych. Od 17 maja br. będzie tam również wniosek o
przyjęcie do szkoły, zarówno w wersji elektronicznej, jak i w wersji do pobrania.
Drodzy Uczniowie! Pamiętajcie, aby przy wyborze szkoły kierować się przede
wszystkim możliwością rozwoju zainteresowań oraz realizacją planów i marzeń. Mamy
głęboką nadzieję, że Informator pomoże Wam wybrać kierunek kształcenia, który spełni
Wasze oczekiwania.
Niech wysiłek włożony w dotychczasową edukację będzie jej kontynuacją w szkole
ponadpodstawowej, a w przyszłości otworzy drogę na studia wyższe lub zapewni pracę w
wymarzonym zawodzie.
Jednocześnie informujemy Was, że szkoły ponadpodstawowe w Augustowie należą
do najlepszych w regionie. Dzięki wysokiej jakości nauczania mają jedne z najlepszych
wyników matur w województwie podlaskim oraz wysokie wyniki egzaminów zawodowych.
Uczniom naszych szkół zapewniamy:
1) ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb lokalnego, polskiego i europejskiego rynku
pracy,
2) praktyczną naukę zawodu prowadzoną w jak najszerszym zakresie u pracodawców, w
tym w: British-American Tobacco Polska S.A., BALT-YACHT K.A i B. KOZŁOWSCY
oraz w Mazurskim Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Budowlanym J.W. Ślepsk,
3) bazę oświatową na wysokim poziomie: zmodernizowane szkoły i placówki, wyposażone
w nowoczesny sprzęt dydaktyczny,
4) rozszerzoną ofertę edukacyjną szkół poprzez udział w projektach edukacyjnych,
organizację zajęć dodatkowych, wyjazdów edukacyjnych, staży zawodowych,
5) zajęcia w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Augustowie w różnych sekcjach
sportowych, w tym: żeglarskiej, nart wodnych, kajakarskiej, piłki siatkowej, piłki nożnej jest to jedyna tego typu placówka w naszym województwie o tak szerokim wachlarzu
oferty zajęć sportowo–rekreacyjnych,
6) możliwość korzystania z obiektów sportowych:
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–

dwa boiska Orlik: przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie i
Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie,

–

stadion lekkoatletyczny i kompleks boisk przy II Liceum Ogólnokształcącym w
Augustowie,

7) zakwaterowanie w nowocześnie urządzonej Bursie Międzyszkolnej.
Ponadto oferujemy:
1) dodatkowe godziny zajęć:
− uczniom klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, w celu wyrównywania ich
szans edukacyjnych,
− rozwijających zainteresowania uczniów,
− przygotowujących do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu zawodowego,
− rekreacyjno – sportowych w czasie ferii i wakacji oraz na boiskach Orlik,
2) stypendia szkolne,
3) realizację indywidualnego toku lub programu nauki uczniom szczególnie uzdolnionym,
4) nagrody za wysokie osiągnięcia artystyczne i sportowe.
Wybierzcie zatem szkoły w Augustowie, gwarantujące dobre przygotowanie do
podjęcia studiów wyższych i pracy zawodowej.
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DZIAŁ I
OFERTA EDUKACYJNA
1. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (okres nauki – 4 lata):
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza
Piramowicza w Augustowie, ul. Śródmieście 31, tel. 87 643 24 02

Lp.

Profil

1.

medyczno - przyrodniczy

2.

matematyczno - techniczny

3.

prawniczo - medialny

4.

przygotowania wojskowego

Przedmioty ujęte w
podstawie programowej w
zakresie rozszerzonym od
klasy pierwszej

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

biologia, chemia, język angielski

1

30

1

30

1

30

1

30

matematyka, geografia,
informatyka
historia, język polski, język
angielski
język angielski, geografia,
wiedza o społeczeństwie

2) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie ,
Aleja Kard. Wyszyńskiego 1, tel. 87 643 22 28

Lp.

Profil

1.

medyczny

2.

politechniczny

3.

socjologiczny

Przedmioty ujęte w
podstawie programowej w
zakresie rozszerzonym od
klasy pierwszej

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

biologia, chemia, język angielski

1

30

1

30

1

30

matematyka, geografia,
informatyka
język polski, język angielski,
wiedza o społeczeństwie

2. TECHNIKA (okres nauki – 5 lat):
1) Augustowskie Centrum Edukacyjne Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego
w Augustowie, Aleja Kard. Wyszyńskiego 3, tel. 87 643 28 61

Lp.

1.

Zawód
Technik budownictwa –
311204

Przedmioty ujęte w
podstawie programowej w
zakresie rozszerzonym od
klasy pierwszej
matematyka
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Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

1

30

Przedmioty ujęte w
podstawie programowej w
zakresie rozszerzonym od
klasy pierwszej

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

matematyka

1

30

Technik handlowiec –
522305

geografia

1

30

Technik żywienia i usług
gastronomicznych – 343404

biologia

1

30

Lp.

Zawód

2.

Technik informatyk – 351203

3.
4.

2) Zespół Szkół Technicznych im. generała Ignacego Prądzyńskiego Technikum
Nr 2 w Augustowie, ul. Tytoniowa 6, tel. 87 643 28 29

Lp.

1.

Przedmioty ujęte w
podstawie programowej w
zakresie rozszerzonym od
klasy pierwszej

Zawód

Technik mechanik - 311504

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

1

30

matematyka, język angielski

3. BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA (okres nauki – 3 lata):
1) Augustowskie Centrum Edukacyjne Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w
Augustowie, Aleja Kard. Wyszyńskiego 1, tel. 87 643 28 61
Zawód

Lp.

Liczba
oddziałów

Liczba miejsc

1.

Monter zabudowy i robót wykończe-niowych w
budownictwie - 712905

1

30

2.

Elektryk - 741103

1

30

3.

Klasa wielozawodowa – zostaną przyjęci wszyscy chętni,
którzy przedstawią umowę z pracodawcą i
zaświadczenie lekarskie

1

30

2) Zespół Szkół Technicznych im. generała Ignacego Prądzyńskiego Branżowa
Szkoła I stopnia Nr 2 w Augustowie, ul. Tytoniowa 6, tel. 87 643 28 29
Zawód

Lp.

Liczba
oddziałów

Liczba miejsc

1.

Kucharz – 512001

1

30

2.

Mechanik monter maszyn i urządzeń - 723310

1

30
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4. SZKOŁY SPECJALNE (okres nauki – 3 lata):
1) Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im.
Jana Pawła II w Augustowie, Aleja Kard. Wyszyńskiego 3 B, tel. 87 644 76 82
Lp.

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

1.

1
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DZIAŁ II
ODDZIAŁY LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
(OPRÓCZ ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA
WOJSKOWEGO), TECHNIKÓW, SZKÓŁ
BRANŻOWYCH I STOPNIA
I.

TERMINY REKRUTACJI

1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego
opiekuna) – od 17.05.2021 r. do 21.06.2021 r. do godz. 15.00
2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie
lekarskie – od 17.05.2021 r. do 26.07.2021 r.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Będzie też można złożyć nowy wniosek z uwagi ma zmianę preferencji lub zmianę
szkoły – od 25.06.2021 r. do 14.07.2021 r. do godz. 15.00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności - do 14.07.2021 r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych
w oświadczeniach - do 21.07.2021 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 22.07.2021 r. godz. 10.00
7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o
ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
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ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe złożenie także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – od
23.07.2021 r. do 30.07.2021 r. do godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 02.08.2021 r. godz. 10.00

Podstawa prawna:
Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych
szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25
ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz
szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022 zostały ogłoszone przez Ministra Edukacji i Nauki, na
podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia MEN 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. z 2020 r., poz. 493 z
późn. zm.).

II.

DOKUMENTY

Do oddziałów liceów ogólnokształcących (oprócz oddziału przygotowania wojskowego),
techników i szkół branżowych I stopnia do 21 czerwca 2021 r. należy złożyć:
1) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – dostępny w formie elektronicznej lub
w wersji PDF na stronie internetowej https://www.nabor.pcss.pl/augustow lub w
sekretariatach szkół,
2) 2 zdjęcia legitymacyjne,
3) klauzulę informacyjną dostępną na wyżej podanej stronie internetowej oraz w
sekretariatach szkół.
Pozostałe dokumenty należy dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z
przedstawionymi wyżej terminami.
Dokumenty należy składać w sekretariatach szkół.
Informację o wolnych miejscach w szkołach będzie można uzyskać w sekretariatach
szkół oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie ul.
3 Maja 29, pokój nr 34, tel. (87) 643 96 71, (87) 643 96 72, a także na stronie internetowej:
https://www.nabor.pcss.pl/augustow.

9

III.

BADANIA LEKARSKIE
Kandydaci do techników i szkół branżowych obowiązani są do przeprowadzenia

badań lekarskich. Badania są bezpłatne i odbywać się mogą jedynie na podstawie
skierowania wydanego przez szkołę, do której uczeń zamierza uczęszczać.
Na terenie powiatu augustowskiego bezpłatne badania kandydatów do szkół
ponadpodstawowych wykonuje:
NZOZ Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska „ESKULAP”
Poradnia Medycyny Pracy
16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, tel. 87 643 27 64, 87 643 17 89
Dni i godziny przyjęć:
poniedziałek – 1000 – 1400
wtorek – 1300 – 1500
środa – 900 – 1400
czwartek – 800 – 1100
piątek – 900 – 1400
Skierowania będą wydawane przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w
Augustowie i Zespół Szkół Technicznych w Augustowie w terminie od 17 maja do 26
lipca 2021 r.
Uczeń zgłaszający się na badania winien posiadać:
−

oryginalne skierowanie ze szkoły,

−

legitymację szkolną lub dowód tożsamości,

−

wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli
posiada),

−

karty informacyjne z pobytów szpitalnych (jeżeli posiada) wraz z kserokopią,

−

zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej,
endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony,

−

kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z
pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań,

−

bilans ucznia wraz z jego kserokopią.

UWAGA – dotyczy uczniów zamieszkałych poza powiatem augustowskim
Bezpłatne badania lekarskie będą przeprowadzane na terenie powiatu, w którym
zamieszkuje kandydat do szkoły, na podstawie skierowania wydanego przez Augustowskie
Centrum Edukacyjne w Augustowie lub Zespół Szkół Technicznych w Augustowie
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DZIAŁ III
ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
I. TERMINY REKRUTACJI
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego
rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego w
Augustowie do oddziału przygotowania wojskowego wraz z dokumentami:
orzeczeniem lekarskim potwierdzającym bardzo dobry stan zdrowia, wydanym przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie
kandydata do tego oddziału – od 17.05.2021 r. do 31.05.2021 r. do godz. 15.00
2. Podanie do publicznej wiadomości przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w
Augustowie terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności – informacja
zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły w zakładce Rekrutacja – do
14.05.2021 r.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
Będzie też można złożyć nowy wniosek z uwagi ma zmianę preferencji lub zmianę
szkoły – od 25.06.2021 r. do 14.07.2021 r. do godz. 15.00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności - do 14.07.2021 r.
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych
w oświadczeniach - do 21.07.2021 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 22.07.2021 r. godz. 10.00
7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o
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ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe złożenie także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – od
23.07.2021 r. do 30.07.2021 r. do godz. 15.00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 02.08.2021 r. godz. 10.00
Podstawa prawna:
Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych
szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25
ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz
szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022 zostały ogłoszone przez Ministra Edukacji i Nauki, na
podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia MEN 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. z 2020 r., poz. 493 z
późn. zm.).

II.

DOKUMENTY

Do oddziału przygotowania wojskowego do 31 maja 2021 r. należy złożyć:
1) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – dostępny w formie elektronicznej lub
w wersji PDF na stronie internetowej https://www.nabor.pcss.pl/augustow lub w
sekretariatach szkół,
2) 2 zdjęcia legitymacyjne,
3) klauzulę informacyjną, dostępną na wyżej podanej stronie internetowej oraz w
sekretariatach szkół,
4) orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej – art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) i art. 30 pkt 4 ustawy z dnia
12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019r., poz. 1078),
5) pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału przygotowania
wojskowego.
Pozostałe dokumenty należy dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z
przedstawionymi wyżej terminami.
Dokumenty należy składać w sekretariatach szkół.
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Informację o wolnych miejscach w szkołach będzie można uzyskać w sekretariatach
szkół oraz w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie ul.
3 Maja 29, pokój nr 34, tel. 87 643 96 71, 87 643 96 72, a także na stronie internetowej
https://www.nabor.pcss.pl/augustow.

III. SPOSÓB REKRUTACJI
1. Do klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego przyjmuje się kandydatów,
którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do tego oddziału,
4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na
warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt.
1, niż liczba wolnych miejsc w tym oddziale, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w
pkt 1 ppkt 4.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące
kryteria:
1) wynik egzaminu ósmoklasisty,
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
ustalonych przez dyrektora szkoły, tj. język angielski i wiedza o społeczeństwie,
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
o których mowa w dziale IV niniejszego Informatora.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), art.
143.
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IV.

BADANIA LEKARSKIE
Kandydaci do oddziału przygotowania wojskowego przedkładają orzeczenie lekarskie o

bardzo dobrym stanie zdrowia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
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DZIAŁ IV
INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH
ODDZIAŁÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
PUNKTOWANIE OSIĄGNIĘĆ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH

I.

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym:
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:
Osiągnięcia ucznia

Lp.

Liczba
pkt.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

1

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
– mnoży się przez 0,35;
wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez
0,3

100

Oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych
2.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i matematyki oraz
z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej
szkoły, jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej
szkoły (str. 17-19 niniejszego Informatora), za oceny wyrażone w stopniu przyznaje
się następującą liczbę punktów:

72

1)

ocena celująca

18

2)

ocena bardzo dobra

17

3)

ocena dobra

14

4)

ocena dostateczna

8

5)

ocena dopuszczająca

2

3.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7

4.

Szczególne osiągnięcia ucznia

18

15

Lp.

Osiągnięcia ucznia

Liczba
pkt.

W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć ucznia, wymienionych
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się następującą liczbę
punktów:
5.

Uwaga: w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w niniejszym punkcie,
na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie
tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18

1)

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódz-kim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie
zawartych porozumień:

a)

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10

b)

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

c)

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

2)
a)
b)
c)
3)

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodo-wym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim:
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

10
4
3

a)

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10

b)

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinar-nego

7

c)

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinar-nego

5

d)

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7

e)

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

f)

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3

4)
a)
b)
c)
d)
e)

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o
zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
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10
7
5
7
3

f)
5)

Liczba
pkt.

Osiągnięcia ucznia

Lp.

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w
pkt. 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

2

a)

międzynarodowym

4

b)

krajowym

3

c)

wojewódzkim

2

d)

powiatowym

1

Aktywność społeczna
5.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,
szkół, placówek i centrów (Dz. U z 2019 r., poz. 1737).

II.

WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
PUNKTOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH

Język polski i matematyka – obowiązkowo we wszystkich oddziałach oraz dwa
przedmioty wymienione w tabeli:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza
Piramowicza w Augustowie
Lp.

Punktowane zajęcia
edukacyjne

Oddział

1.

medyczno-przyrodniczy - klasa z rozszerzeniem:
biologia, chemia, język angielski

– biologia
– język angielski

2.

matematyczno-techniczny - klasa z rozszerzeniem:
matematyka, geografia, informatyka

– geografia
– język angielski

3.

prawniczo-medialny - klasa z rozszerzeniem: język
polski, historia, język angielski

– historia
– język angielski

4.

przygotowania wojskowego – klasa z rozszerzeniem:
język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie

– język angielski,
– wiedza o społeczeństwie
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2. II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie
Punktowane zajęcia
edukacyjne

Oddział

Lp.
1.

medyczny - klasa z rozszerzeniem: biologia, chemia,
język angielski

– biologia
– chemia

2.

politechniczny - klasa z rozszerzeniem: matematyka,
geografia, informatyka

– geografia
– informatyka

3.

socjologiczny - klasa z rozszerzeniem: język polski,
język angielski, wiedza o społeczeństwie

– wiedza o społeczeństwie
– język angielski

3. Augustowskie Centrum Edukacyjne Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w
Augustowie
Oddział

Lp.

–
–
–
–
–
–

1.

technik informatyk

2.

technik budownictwa

3.

technik handlowiec

4.

technik żywienia i usług gastronomicznych

Punktowane zajęcia
edukacyjne
fizyka,
informatyka
geografia,
język obcy
geografia,
język obcy

– biologia,
– język obcy

4. Augustowskie Centrum Edukacyjne Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Augustowie
Punktowane zajęcia
edukacyjne

Oddział

Lp.
1.

monter zabudowy i robót wy-kończeniowych w
budowni-ctwie,

2.

elektryk

3.

–
–
–
–

język obcy,
fizyka
język obcy,
fizyka

zostaną przyjęci wszyscy chętni,
którzy przedstawią umowę z
pracodawcą i zaświadczenie
lekarskie

klasa wielozawodowa

5. Zespół Szkół Technicznych im. generała Ignacego Prądzyńskiego Technikum Nr 2
w Augustowie

1.

Punktowane zajęcia
edukacyjne

Oddział

Lp.

– fizyka,
– język angielski

technik mechanik
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6. Zespół Szkół Technicznych im. generała Ignacego Prądzyńskiego Branżowa
Szkoła I stopnia Nr 2 w Augustowie
Punktowane zajęcia
edukacyjne

Oddział

Lp.
1.

kucharz

– chemia,
– język angielski

2.

mechanik monter maszyn i urządzeń

– fizyka,
– język angielski
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DZIAŁ V
INFORMACJE OGÓLNE
I.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
Pomocy w wyborze szkoły lub zawodu udziela Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Augustowie.
Dyżur w zakresie doradztwa zawodowego pełni psycholog Pani Zofia
Piłasiewicz w każdy czwartek w godz. 1300 – 1600.
Adres:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel. 87 643 36 21

ZESPÓŁ PLACÓWEK MŁODZIEŻOWYCH W AUGUSTOWIE

II.

Powiat Augustowski prowadzi Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie, w skład
którego wchodzą: Bursa Międzyszkolna, Al. Kard. Wyszyńskiego 3a, Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy, ul. Zarzecze 1 i Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2, Al. Kard.
Wyszyńskiego 3a. Uczniowie szkół młodzieżowych mieszkający poza Augustowem mogą
korzystać z zakwaterowania i wyżywienia w Bursie. Podanie o przyjęcie wraz z aktualnym
zdjęciem należy składać od 17 maja 2021 r. w sekretariacie Zespołu Placówek
Młodzieżowych. Podanie dostępne jest na stronie internetowej Bursy:
https://www.bursaaugustow.pl/informacje/Wniosek-o-przyj%C4%99cie-do-bursy.pdf

Adres:
Zespół Placówek Młodzieżowych
Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3a, 16-300 Augustów
tel. 87 643 25 40
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