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Świdnica,  28.02.2023 
 

Zarządzenie Nr 02.021.03.2023 
Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy 

z dnia 28.02.2023 roku w sprawie dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które będą brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 
 

Podstawa prawna: 
art. 154 ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.2021.1082 ze zmianami)  

 
§ 1 

Ustala się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
które oprócz języka polskiego i matematyki będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2023/2024 do klas pierwszych pięcioletniego Technikum Nr 6: 
1) oddział A – zawód: technik mechanik  
a) język angielski lub język niemiecki (punktowany będzie język z wyższą oceną) 
b) fizyka  
2) oddział B– zawód: technik pojazdów samochodowych  
a) język angielski lub język niemiecki (punktowany będzie język z wyższą oceną) 
b) fizyka 
3) oddział C  – zawód: technik mechatronik  
a) język angielski lub język niemiecki (punktowany będzie język z wyższą oceną) 
b) fizyka  
4) oddział D – zawód: technik spedytor  
a) język angielski lub język niemiecki (punktowany będzie język z wyższą oceną) 
b) geografia  
5) oddział E (łączony) – zawody: ½ technik mechanik / ½ technik pojazdów samochodowych 
a) język angielski lub język niemiecki (punktowany będzie język z wyższą oceną) 
b) fizyka 

§ 2 
Ustala się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
które oprócz języka polskiego i matematyki będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2023/2024 do klas pierwszych trzyletniej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4: 
1) oddział A – zawód: operator obrabiarek skrawających  
a) język angielski lub język niemiecki (punktowany będzie język z wyższą oceną) 
b) fizyka  
2) oddział B – zawód: mechanik pojazdów samochodowych  
a) język angielski lub język niemiecki (punktowany będzie język z wyższą oceną)  
b) fizyka  

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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