REGULAMIN REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM
2018/2019
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 r. poz. 586) – wydane na
podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo
oświatowe.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) – wydane na
podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie
oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z
2017 r. poz. 671).

1. W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Technicznych odbędzie się nabór w
następujących zawodach:
 Technikum nr 3:
technik elektryk ,
technik mechanik ,
technik usług fryzjerskich,
technik mechatronik ,
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
technik chłodnictwa i klimatyzacji.


Branżowa Szkoła I stopnia nr 2:
mechanik pojazdów samochodowych,
elektryk,
wielozawodowa,
fryzjer,
mechatronik ,
kierowca mechanik.

2. O przyjęciu do klasy 1 decyduje suma punktów uzyskana przez Kandydata za:
a) oceny z języka polskiego, matematyki, fizyki oraz języka angielskiego umieszczone na
świadectwie ukończenia gimnazjum,
b) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
c) inne osiągnięcia, takie jak:
 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
 uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora
oświaty,
 szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
 stałe zaangażowanie w pracę społeczną, także na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w charakterze wolontariatu.
3. Ustala się następujące wybrane zajęcia edukacyjne uwzględnione w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

a)
b)
c)
d)
4.

język polski,
matematyka,
fizyka,
język angielski.
W celu przeliczenia na punkty ocen uzyskanych przez Kandydata na świadectwie
gimnazjalnym ustala się ich następujące wartości:







celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

- 18 pkt.
- 17 pkt.
- 14 pkt.
- 8 pkt.
- 2 pkt.

5. Absolwenci gimnazjów zwolnieni przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
z egzaminu gimnazjalnego otrzymują dodatkową liczbę punktów za oceny z języka polskiego
i 3 wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
6. W przypadku liczby uczniów poniżej ustalonego w punkcie 1. limitu miejsc, oddział może nie
zostać utworzony.
7. Nabór do szkoły prowadzony jest w formie elektronicznej.
8. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej do 30 kwietnia 2018 r. podaje kandydatom do
wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć.
9. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna
Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
10. Wszelkie sprawy dotyczące warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, a nie ujęte w niniejszym dokumencie, regulują zapisy rozdziału 2a ustawy z
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późń zm.) oraz
rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i
szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z
2015r.poz. 1942), ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia MEN z dnia 14.03.2017r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego.

11. Terminarz w postępowaniu rekrutacyjnym
Od 18 maja do 18 czerwca 2018 r.
termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.


termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo
ukończenia gimnazjum i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
Do 5 lipca 2018 r.


weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy.
6 lipca 2018 r.


podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
6 lipca 2018 r.


wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania
lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w
danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o
wyborze tej szkoły.
Od 6 lipca do 12 lipca 2018 r.


potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania
do wybranej szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
13 lipca 2018 r.




podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

12. Terminarz w postępowaniu uzupełniającym:
Od 13 lipca do 17 lipca 2018 r.
termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Do 9 sierpnia 2018 r.




weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata

warunków lub kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy.
10 sierpnia 2018 r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Do 13 sierpnia 2018 r.


potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
14 sierpnia 2018 r.




podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

13. Procedura trybu odwoławczego
1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do danej szkoły.
2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w p. 1. Uzasadnienie zawiera
przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do
przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym
mowa w p. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie
dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

