REGULAMIN REKRUTACJI
uczniów do klas pierwszych

Technikum Nr 4
Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2
Zespołu Szkół Technicznych
im W. Pola w Gorlicach
w roku szkolnym 2018/2019

I. Informacje ogólne i terminy rekrutacji
1. Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach jest w systemie
rekrutacji
elektronicznej. Kandydaci logują się do systemu poprzez
stronę: malopolska.edu.com.pl/Kandydat
2. Rejestracji dokonują uczniowie w macierzystym gimnazjum lub indywidualnie
zakładają konta oraz zobowiązani są do dostarczenia podania (wydruk z systemu
rekrutacji) do szkoły pierwszego wyboru.
3. Kandydatów, obowiązuje składanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz
kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego
wyboru.
4. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych, które objęte są systemem rekrutacji
elektronicznej, dokonują rejestracji internetowej maksymalnie do trzech szkół.
W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.
5. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza systemu
elektronicznej ubiegających się do szkół będących w systemie
wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.

rekrutacji
rekrutacji

6. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem
szkoły, która wprowadziła jego dane do systemu.
7. Kandydaci z gimnazjum, które nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej,
mogą składać dokumenty również, do co najwyżej trzech szkół. Posługują się oni 3
kopiami świadectwa ukończenia szkoły i 3 kopiami zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, dokumenty te muszą być poświadczone przez dyrektora
gimnazjum.
8. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do pierwszej klasy Technikum i Branżowej
Szkoły I Stopnia powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
wystawione przez lekarza medycyny pracy. (skierowania na badanie wydaje Zespół

Szkół Technicznych). Dla powiatu gorlickiego zaświadczenie wydaje ZOZ Medicor
Gabinety Specjalistyczne Diagnostyki Medycznej i Terapii Gorlice, ul. Cicha 7.

9. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy
składania dokumentów do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku-podania o przyjęcie do szkoły od 23 kwietnia 2018r.
ponadgimnazjalnej
wraz
z
dokumentami
do 11 czerwca 2018r.
potwierdzającymi
spełnianie
przez
kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, osiągnięć i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 kwietnia 2018r.
do 27 czerwca 2018r.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły przez
dostarczenie przez kandydatów
kopii/oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii/oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 22 do 26 czerwca
2018r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

29 czerwca 2018r.

5.

6.

7.

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
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole
poprzez
dostarczenie
oryginałów
świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy
kandydatów nieprzyjętych

do godz.12.00

do 03 lipca 2018r.

do 09 lipca 2018r.

10 lipca 2018r.
godz.12.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej Małopolskiego Kuratora Oświaty o
liczbie wolnych miejsc w szkole

11 lipca 2018r.

Od dnia 11 lipca 2018r. do dnia 23 sierpnia 2018r. przewidywane jest
postępowanie uzupełniające.

Wymagane dokumenty do przyjęcia do szkoły

1. Podanie - wniosek o przyjęcie (wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej).
2. Karta informacyjna-potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Oryginał
świadectwa
ukończenia
gimnazjum
i
oryginał
zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie.
5. 2 fotografie.
6. W przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi orzeczenie kwalifikacyjne
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
7. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
organizowanych przez Kuratora Oświaty.
8. Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydatów warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

II. Punktacja oraz zasady i kryteria przyjęć

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
1) świadectwo ukończenia gimnazjum;
2) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
2. W pierwszym etapie rekrutacji o przyjęciu do klasy pierwszej Technikum nr 4
Zespołu Szkół Technicznych decyduje łączna suma punktów uzyskanych jako:
a) wyniki egzaminu na zakończenie gimnazjum,
b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia
gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wskazanych przedmiotów,
c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem oraz dodatkowe osiągnięcia
ucznia udokumentowane na świadectwie np.:

 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, z
wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim,
 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3. W przypadku uzyskania równorzędnej ilości punktów na pierwszym etapie
postępowania
rekrutacyjnego,
w
drugim
pierwszeństwo
w
postępowaniu
rekrutacyjnym mają kandydaci:
 mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej
poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
w
tym
publicznej
poradni
specjalistycznej,
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie rekrutacji lub
jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na III etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
 wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 niepełnosprawność kandydata,
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
 objęcie kandydata piecza zastępczą.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kandydata w toku
postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły
będzie miał kandydat z:
 większą sumą punktów procentowych z zadań z zakresu matematyki/
j. polskiego (w zależności od kierunku kształcenia) oraz przedmiotów
przyrodniczych egzaminu gimnazjalnego.
5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są
przyjmowani w pierwszej kolejności.
6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły mogą uzyskać maksymalnie 200
pkt. pochodzących z sumy punktów:
a) za wynik egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 pkt.

b) za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz szczególne osiągnięcia wymienione
świadectwie ukończenia gimnazjum - 100 pkt.

na

7. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
Wyniki z egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach z:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2

8. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych:
a.

celujący – 18 pkt.

b.

bardzo dobry – 17 pkt.

c.

dobry – 14 pkt.

d.

dostateczny – 8 pkt.

e.

dopuszczający – 2 pkt.

9. Za inne osiągnięcia kandydat może uzyskać:
1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem –7 pkt.;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora o światy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) dwóch lub
więcej tytułów
interdyscyplinarnego – 7 pkt.,

laureata

konkursu

tematycznego

lub

c)
dwóch
lub
więcej
tytułów
interdyscyplinarnego – 5pkt.,

finalisty

konkursu

tematycznego

lub

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –3 pkt.
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami.
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7
pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –5
pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 pkt.,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –3 pkt.,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –2 pkt.
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym –4 pkt.,
b) krajowym –3 pkt.,
c) wojewódzkim –2 pkt.,
d) powiatowym –1 pkt.
6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

10. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie
aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

11. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego lub tylko danej jej części, sposób przeliczania na punkty wyników
przeprowadza się wg paragrafu 8 Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r. w
sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w
postępowaniu rekrutacyjnym.

12. Wykaz konkursów i olimpiad uwzględnianych w procesie rekrutacyjnym znajduje
się na stronie Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

13. Na poziomie Technikum w roku szkolnym 2018/2019 przedmioty, z których oceny
będą przeliczane na punkty to:
1) W Technikum kształcącym w zawodzie Technik pojazdów samochodowych
będą punktowane następujące przedmioty:
a) Język polski
b) Matematyka
c) Język obcy
d) Informatyka
2) W Technikum kształcącym w zawodzie Technik informatyk będą punktowane
następujące przedmioty:
a) Język polski
b) Matematyka
c) Język obcy
d) Informatyka
3) W Technikum kształcącym w zawodzie Technik elektryk
następujące przedmioty:

będą punktowane

a) Język polski
b) Matematyka
c) Język obcy
e) Informatyka
4) W Technikum kształcącym w zawodzie Technik usług fryzjerskich będą
punktowane następujące przedmioty:
a) Język polski
b) Matematyka

c) Biologia
d) Plastyka

14. O przyjęciu do Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych mogą ubiegać się
uczniowie, którzy uzyskali
w procedurze rekrutacyjnej.

co

najmniej

65

pkt.

możliwych

do

uzyskania

15. W Branżowej Szkole I Stopnia kształcącej w roku szkolnym 2018/2019
w zawodach:
Mechanik pojazdów samochodowych
Kierowca mechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik
Elektryk
Operator obrabiarek skrawających
Fryzjer
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
będą punktowane następujące przedmioty:
a) Język polski
b) Język obcy
c) Matematyka
d) Fizyka
e) Plastyka *
*dotyczy tylko zawodu fryzjer

16. O przyjęcie mogą ubiegać się wszyscy uczniowie niezależnie od ilości uzyskanych
punktów.
17. Do Branżowej Szkoły I stopnia
Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych będą
przyjmowani uczniowie do oddziałów w kolejności zgodnej z sumą punktów od
największej do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
III Postanowienia końcowe
1. Z postępowania kwalifikacyjnego
Rekrutacyjna sporządza protokoły.

do

klas

pierwszych

Szkolna

2. Nadzór nad pracą komisji sprawuje przewodniczący komisji rekrutacyjnokwalifikacyjnej.

Komisja

3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do danej szkoły.
4. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z
wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym
5. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego placówki odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
6. Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego rozpatruje dyrektor szkoły
w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

