
OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ
TECHNICZNYCH na rok szkolny 2022/2023

Szkoły  powiatu  ostrowskiego  przeprowadzają  rekrutacje  na  zasadach  ustalonych  przez
Starostwo Powiatu Ostrowskiego. W powiecie ostrowskim obowiązuje nabór elektroniczny.
Kandydat  ma prawo wybrać trzy szkoły.  W każdej szkole może wybrać więcej  niż jeden
zawód, wskazując kolejno zawody,  które go interesują.  Skan wypełnionego i podpisanego
przez rodziców/rodzica i kandydata wniosku  należy przesłać tylko i wyłącznie do szkoły
pierwszego wyboru bądź złożyć  osobiście  w sekretariacie  szkoły.   Wniosek może  być
również wysłany za pomocą zwykłej poczty.

 adres naboru elektronicznego: https://nabor.pcss.pl/ostrow

Nazwa
szkoły

Profil kształcenia 
Oddział
Liczba

uczniów
Język obcy

Przedmioty 
nauczane w 
zakresie 
rozszerzonym

Punktowane przedmioty
ze świadectwa

Cykl
nauczania

(lata)

TECHNIKUM 
 NR 1

technik 
elektronik

1 j. angielski
i

j. niemiecki

matematyka
j. polski,

matematyka, fizyka,
j. obcy

5

technik 
urządzeń i 
systemów 
energetyki 
odnawialnej

1

j. angielski
i

j. niemiecki
matematyka

j. polski,
matematyka, fizyka,

j. obcy
5

technik grafiki   
i poligrafii 
cyfrowej

1 j. angielski
i

j. niemiecki

matematyka
j. polski,

matematyka, fizyka,
j. obcy

5

technik 
informatyk

2 j. angielski
i

j. niemiecki

matematyka j. polski,
matematyka, fizyka,

j. obcy 5

technik
mechatronik

2 j. angielski
i

j. niemiecki
matematyka

j. polski,
matematyka, fizyka,

j. obcy 5

NOWY ZAWÓD !!!
technik robotyk 1

j. angielski
i

j. niemiecki
matematyka

j. polski,
matematyka, fizyka,

j. obcy 5

WYMAGANE DOKUMENTY

 Wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez kandydata i rodzica), dostępny
po zalogowaniu się na stronie naboru. 

 Orzeczenie  lub  opinia  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  oryginał
(w przypadku jego posiadania).

 Dokumenty  potwierdzające  spełnienie  przez  kandydatów  kryteriów
uzupełniających,  wymienionych  we  wniosku,  które  brane  są  pod  uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku równorzędnych wyników.

 Dwa podpisane zdjęcia.
 Karta zdrowia (wydana w szkole podstawowej).
 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty. 



 Zaświadczenia kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.
 Ksero lub dyplomy osiągnięć, wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły.
 Orzeczenie o braku  przeciwwskazań do zawodu wydawane przez

lekarza medycyny pracy.  Skierowania wydaje sekretariat  ZST dla
kandydatów zakwalifikowanych. 

TERMINARZ (fragment)

I ETAP  
Od 16 maja do 20 czerwca  2022 r. do godz. 15.00

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. 
 Dwa podpisane zdjęcia (w przypadku przesłania wniosku pocztą).
 Złożenie  ewentualnych  dokumentów,  potwierdzających  spełnienie  przez

kandydata  kryteriów  uzupełniających,  które  wymieniono  we  wniosku.  Te
dokumenty  będą  brane  pod  uwagę  w  postępowaniu  rekrutacyjnym,
w  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  podstawie  kryteriów
w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

Od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00
 Przyjmowanie oryginałów lub kopii następujących dokumentów:
-  Świadectwo  ukończenia  szkoły  podstawowej  oraz  zaświadczenie  o  wynikach
egzaminu ósmoklasisty.

      - Zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.
      - Dyplomy (ksero) osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły.

II  ETAP
 20 lipca 2022 r.  godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych,
kandydatów niezakwalifikowanych i listy kandydatów przesuniętych do
innych szkół.
Opublikowanie  indywidualnych  wyników -  dostępne  po  zalogowaniu  się  na
stronę naboru elektronicznego.

 od 20 lipca do 1 sierpnia 2022 r. do godziny 15.00 
Potwierdzenie  woli   przyjęcia w  postaci  przedłożenia  oryginału
świadectwa  ukończenia  szkoły  podstawowej  i  oryginału  zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 2 sierpnia 2022 do godziny 13.00
Podanie  do publicznej  wiadomości  listy  kandydatów przyjętych i  listy
kandydatów nieprzyjętych.

III  ETAP  
 Odwołania będzie można składać w sekretariacie uczniowskim na druku ZST.

Przyjmowanie dokumentów: 

Informacja telefoniczna sekretariat uczniowski  62 7358917; 62 5066817
sekretariat budynek główny – parter p. 31  

sekretariat dyrektora   tel.: 62 7358900 

Strona ZST : https://bis.zst-ostrow.edu.pl/zasady-rekrutacji/
lub
https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadpodstawowa/


