
Regulamin  rekrutacji 
do  Technikum  i Szkoły Branżowej I stopnia w Zdunach 

na r. szk. 2019/2020 
opracowany na podstawie Statutu Szkoły  oraz Zarządzenia nr 110.1.4.2019 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. 
 

§ 1 
 

Na podstawie art.204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60) zarządza  się, co następuje: 

 
 

§ 2 
 

I. Tryb przyjmowania kandydatów: 
 

1. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno –       
Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora . 

2. Nabór jest prowadzony w formie tradycyjnej, szkoła przyjmuje  
 osobiste     zgłoszenia kandydatów oraz w formie elektronicznej.   

    3.  Podstawą przyjęcia kandydata do klasy pierwszej  jest złożenie w 
           sekretariacie szkoły następujących dokumentów: 

1) Podanie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych  
2) Dwie podpisane fotografie 
3) kserokopii świadectwa ukończenia szkoły oraz kserokopii zaświadczenia o  

wynikach egzaminu zewnętrznego, 
4) kart zdrowia 
5) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywani danego zawodu (skierowanie wydaje szkoła). 
6) zaświadczenia o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (składają kandydaci 

do Szkoły Branżowej I stopnia) 
4. Dokumenty o których mowa  w punkcie 3 w  ust.1 , 5,   kandydaci składają w 

terminie od 13 maja do 31 maja 2019 r. do godziny 1500 
5. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kserokopię zaświadczenia o  

wynikach egzaminu zewnętrznego kandydaci składają od 21 czerwca do 25 
czerwca 2019 r. do godziny 1500 

6. Lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów 
          niezakwalifikowanych  do szkoły zostanie ogłoszona  16 lipca   
          2019 r. o godzinie 10 00 

7. Od 16.07.  do 18.07.2019 r. wydanie przez szkołę skierowania na  
badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w 
przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze   szkoły. 
8. Kandydaci zobowiązani są w terminie od 16 lipca 2019 r.   do 24.07.2019 r. do  

godziny 13 00   potwierdzić wolę   podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie 
oryginałów świadectwa    ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach 
egzaminu    zewnętrznego, dwie fotografie, oraz  kartę zdrowia. 

            9.  Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów i nie przyjętych do szkoły       
                 nastąpi 25 lipca  2019 r. o godzinie 1300 
                10. Od 26.07. do 30.07.2019 r. w szkołach przeprowadzane będzie        
                     dodatkowe postępowanie rekrutacyjne. 



 
 

§ 3 
 

II. Kryteria przyj ęć kandydatów: 
  

1. O przyjęciu absolwenta  gimnazjum do klasy pierwszej decyduje łączna   
liczba punktów: 
 

   W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,     
   przedstawiony w procentach wynik mnoży się przez 0,2 pkt. 
     1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 punktów, w tym: 
     za część humanistyczną–maksymalnie 40 punktów, 
     tj. język polski ( 100% x 0,2=20 pkt.), 
     historia i wiedza o społeczeństwie (100% x 0,2=20 pkt.), 
     za część matematyczno-przyrodniczą–maksymalnie 40 punktów, 
     tj. matematyka ( 100% x 0,2=20 pkt.), 
     przedmioty przyrodnicze ( 100% x 0,2=20 pkt.), 
     za część z języka obcego nowożytnego –poziom podstawowy –maksymalnie     
    20 punktów (100% x 0,2=20 pkt.). 
 
    2) z przeliczenia ocen z języka polskiego i matematyki oraz dwóch      
     obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( geografia, informatyka) oraz za inne   
     osiągnięcia kandydata   odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum- 
     maksymalnie   100 punktów. 

a) w przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie    
ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego i matematyki oraz dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przyznaje się za oceny wyrażone w stopniu: 
� celującym –po 18punktów; 
� bardzo dobrym –po 17punktów; 
� dobrym –po 14punków; 
� dostatecznym –po 8 punktów; 
� dopuszczającym –po 2 punkty; 

 
 
      Ponadto w każdym oddziale: 

b) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem -7 punktów, 
c) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu -3 punkty, 
d)uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty 
działające na terenie szkoły, za udział w konkursach i zawodach sportowych, osiągnięcia 
kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum –maksymalnie 18 
punktów. 

 
    

2. O przyjęciu absolwenta szkoły podstawowej do klasy pierwszej decyduje łączna  
liczba punktów: 



 
   W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty,     
   przedstawiony w procentach wynik mnoży się przez 0,35 pkt. a w przypadku   
   wyniku  z języka obcego nowożytnego przez 0,3pkt. 
 

1) za wyniki egzaminu ósmoklasisty maksymalnie 100 punktów, w tym 
o wynik egzaminu z języka polskiego 100% x 0,35 =35pkt 
o wynik egzaminu z matematyki 100% x 0,35= 35pkt 
o wynik egzaminu z matematyki 100% x 0,3= 30pkt 

 
2)  z przeliczenia ocen z języka polskiego i matematyki oraz dwóch  

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( geografia, informatyka) oraz za inne  
osiągnięcia kandydata   odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum- 

      maksymalnie   100 punktów. 
a) w przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie  

ukończenia szkoły podstawowej ocen z języka polskiego i matematyki oraz dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przyznaje się za oceny wyrażone w stopniu: 

� celującym –po 18punktów; 
� bardzo dobrym –po 17punktów; 
� dobrym –po 14punków; 
� dostatecznym –po 8 punktów; 
� dopuszczającym –po 2 punkty; 

 
 
      Ponadto w każdym oddziale: 

b)  za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem -7 punktów, 
c)  za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska  
 szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu -3 punkty, 
d)  uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez 
inne podmioty działające na terenie szkoły, za udział w konkursach i zawodach 
sportowych, osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia 
gimnazjum –maksymalnie 18 punktów 

 
 

2.Niezależnie od wyżej wymienionych zasad w pierwszej kolejności do szkoły 
przyjmowany jest: laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz 
laureat przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. Warunkiem 
przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów 
potwierdzających zdobycie tytułu laureat a lub finalisty.  

 
3.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje 
się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 
poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
 



4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 
kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, 
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowanie kandydata 
w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Kryteria, o których mowa w pkt 4 mają 
jednakową wartość. 

 

5.Kandydatowi lub jego rodzicom przysługuje prawo do odwołania od decyzji szkolnej 
Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od momentu 
ogłoszenia listy przyjętych do Zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Zdunach. 
Podstawą odwołania mogą być tylko formalne uchybienia w przeprowadzaniu 
postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do obowiązujących przepisów. 

 
6.Inne kryteria nie ujęte w tym regulaminie reguluje Ustawa  o systemie  oświaty oraz 
Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe. 
 
 
 

Zduny; 31.01.2019 r. 
 
 
 

 

 


