Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2018
Dyrektora Zespołu Szkól w Gorzowie Śląskim
z dnia 25.04.2018 r.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ KRYTERIA PRZYJĘĆ
DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM I SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
ZESPOŁU SZKÓŁ W GORZOWIE ŚLĄSKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia
2017 r. – zwaną dalej ustawą;
- Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. – art.367
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego orazpostępowania 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,
- Zarządzenia Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie
terminówprzeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym
terminówskładania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do:publicznych szkół podstawowych dla
dorosłych,klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły I
stopniaoraz nasemestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnychna rok szkolny 2018/2019w
województwie opolskim.
§1.
Planowany nabór do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019
1. W roku szkolnym 2017/2018 planowany jest nabór do następujących typów szkół dlamłodzieży:
- 4 – letniego Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki dla absolwentów gimnazjum,
- 4 – letniego Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych dla absolwentówgimnazjum,
- 4 – letniego Technikum Usług Fryzjerskich dla absolwentów gimnazjum,
- 4 – letniego Technikum Pojazdów Samochodowych dla absolwentów gimnazjum,
- 3 – letniej Branżowej Szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjum.
§ 2.
1. Warunki przyjęcia i kryterianaboru
a) Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletu dokumentów:
- Podstawowym kryterium przyjęcia do szkoły jest wybór typu szkoły przez rodziców i uczniów
na formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej www.opolskie.edu.com.pl/Kandydat
- dwóchfotografii,
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie,
- świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego (dostarczone po zakończeniu zajęć);
2. Kandydaci do szkoły mogą składać podania i inne dokumenty wymienione w punkcie 1 w podanych
terminach.
Lp.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
od 28 maja 2018 r.
do 22 czerwca 2018 r.

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
do 16 lipca 2018 r.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej o świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym,
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły
Wydanie przez szkołę prowadzącą
kształcenie zawodowe skierowania na
badanie lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych, który
dokonał wyboru kształcenia w danym
zawodzie w jednej szkole, w przypadku
złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły
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 zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole

od 22 czerwca 2018 r.
do 26 czerwca 2018 r.

od 22czerwca 2018 r.
do 6 lipca 2018 r.

od 17 lipca 2018 r.
do 31 lipca 2018 r.

11 lipca 2018 r.
godz. 12.00

Do 01 sierpnia
2018 r.
godz. 12.00

od 11 lipca 2018 r.
do 12 lipca 2018 r.

do 24 sierpnia
2018 r.

od 11 lipca 2018 r.
do 13 lipca 2018 r.
do godz. 12.00

od 24 sierpnia
2018 r.
do 28 sierpnia
2018 r.

16 lipca 2018 r.
godz. 14.00

28 sierpnia 2018 r.
godz. 12.00

16 lipca 2018 r.
godz. 15.00

28 sierpnia 2018 r.
godz. 15.00

3. Kryteria naboru do technikum:
1) O przyjęciu do technikum decyduje liczba uzyskanych punktów obliczonych według następującychzasad:
1) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku
nauki w gimnazjum.
2) 72 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z
języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w Statucie Szkoły.
3) 28 pkt. - osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
a) Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu),
wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,2
b) W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku
przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego i
trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym - przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
język polski, matematyka oraz dwa przedmioty obowiązkowe dla danego kierunku:
• max (fizyka, informatyka, technika), max (biologia, plastyka, wychowanie fizyczne) w Technikum
Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Technikum Pojazdów Samochodowych,
• max (biologia, informatyka, wychowanie fizyczne), max (język obcy, technika, plastyka) w Technikum
Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Usług Fryzjerskich
c) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego oceny przelicza
się na punkty zgodnie § 8.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
d) za inne osiągnięcia na świadectwie gimnazjalnym kandydat może uzyskać punkty podzielone według
następujących zasad:
- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
- za osiągnięcia w konkursach i zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w § 7 ust.
1 Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty, wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum: maksymalnie 18 punktów, w tym:
- za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim, organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
- za uzyskanie wysokiego miejsca w konkursach i zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół na szczeblu:
• międzynarodowym – 4 punkty,
• krajowym – 3 punkty,
• wojewódzkim – 2 punkty;
• powiatowym – 1 punkt;
e)
za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art.20fust.2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b,
art. 20 i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy: 3 punkty.
2) Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów
do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
3) Limit miejsc w poszczególnych oddziałach:
- klasy technikum jednozawodowe - 26 osób
- klasy technikum dwuzawodowe - 30 osoby – 15 plus 15
4.Nabór do szkoły branżowej I stopnia:
- Uczniowie, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do szkoły branżowej I stopnia przyjmowani są do
wyczerpania limitu miejsc.
- Limit miejsc w szkole branżowej I stopnia - 32 osoby.
§ 3.

Działalność Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej powołanej do przeprowadzenia naboru
do Technikum
1.
Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Komisja
Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należą:
a)
weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym;
b)
ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
c)
ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
d)
sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
3.
Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji
rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także
informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie
komisji rekrutacyjnej.
4.
a)
b)
c)
d)
e)

Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
listę kandydatów;
listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły;
informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego;
listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5.
Gdy lista kandydatów spełniających ww. warunek jest większa niż liczba miejsc w szkole, komisja
przystępuje do kolejnych etapów rekrutacji zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami:
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
W przypadku nadal równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, na
trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się łącznie następujące kryteria o jednakowej
wartości:
•
wielodzietność rodziny kandydata;
•
niepełnosprawność kandydata;
•
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
•
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
•
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
•
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
•
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem o dokonaniu prawidłowej rekrutacji decydują
przepisy prawne zawarte w aktach prawnych wymienionych na wstępie regulaminu.
7. Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2018dyrektora Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

