
Oferta Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie 
Technikum Nr 1 w Goleniowie  

dla absolwentów szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Nauka w technikum trwa 5 lat. Po ukończeniu cyklu kształcenia możesz przystąpić do
egzaminu maturalnego. Po zdaniu egzaminów zawodowych uzyskujesz tytuł – technika.

.

• technik programista (nowy kierunek!!!)

• technik informatyk z innowacją obsługa maszyn CNC 

• technik hotelarstwa 

• technik żywienia i usług gastronomicznych 

• technik logistyk 

• technik masażysta (dla uczniów niewidomych i słabowidzących) 

• technik grafiki i poligrafii cyfrowej z innowacją obsługa drukarek 3D 

• technik spedytor

Terminy w rekrutacji zasadniczej:
• od 11 maja 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków o przyjęcie do klasy

pierwszej,
• od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do

klasy pierwszej technikum o oryginał lub potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych, dwie aktualne fotografie w formacie 30 x 42mm ( podpisane
na odwrocie),

• od 31 lipca 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 kandydaci dołączają oryginał lub
potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

• do 04 sierpnia 2020 kandydaci do technikum mogą dołączyć opinię publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie komisji konkursowej o uzyskaniu tytułu finalisty/
laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na
szczeblu wojewódzkim, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu
powiatowym,

• do 18 sierpnia 2020 kandydaci do technikum dołączają zaświadczenie lekarskie (od lekarza
medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształceniaw określonym zawodzie,

• 12 sierpnia 2020 o godz.12.00 w budynku przy ul. Niepodległości 1 oraz na stronie internetowej
szkoły - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

• od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica
kandydata albo woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniuwniosku o przyjęcie do technikum,

• 19 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Czekamy na Ciebie :)
Szczegółowy regulamin rekrutacji : www.zs1goleniow.edu.pl

o wszystkich bieżących wydarzeniach szkoły przeczytasz 
na naszej stronie oraz na Facebooku !!!


