ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2017/2018
DO TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
W WIELOZAWODOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W ZATORZE
Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity –
Dz.U. z 2015r. poz. 2156), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania 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 oraz Zarządzenie nr 11/17
Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017r.

§1

1. Wprowadzam zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży wchodzącej
w skład Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze, w tym do Technikum oraz
Branżowej Szkoły I Stopnia.
2. W celu przeprowadzenia przyjęd kandydatów Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną
w składzie:
a) przewodniczący,
b) nauczyciele wytypowani przez Dyrektora Szkoły – członkowie,
c) pedagog szkolny – członek.
3. Zadania komisji rekrutacyjnej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania 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 2017r. poz.
586).
4. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży mogą składad dokumenty
maksymalnie do trzech szkół. Dokumenty należy składad w obecności jednego
z rodziców. Rodzice powinni posiadad ze sobą dowód osobisty. Do zapisu przyjmuje się
kandydatów posiadających komplet dokumentów wymaganych na poszczególnych
etapach rekrutacji.
5. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych będących w systemie rekrutacji elektronicznej
dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają
możliwośd wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
6. W okresie rejestracji elektronicznej w terminie ustalonym przez Małopolskiego
Kuratora Oświaty w Krakowie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kandydaci
składają do szkoły pierwszego wyboru wniosek stanowiący podstawę utworzenia bazy
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rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów z gimnazjów nieobjętych systemem elektronicznej
rekrutacji).
Do ww. podania kandydat dołącza pozostałe wymagane dokumenty określone
w § 1 pkt 23.
7. W okresie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych pierwszego wyboru kandydatów
obowiązuje składanie kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego w terminie ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie
(dotyczy kandydatów z gimnazjów nieobjętych systemem elektronicznej rekrutacji).
8. Informacje o kandydatach ubiegających się o przyjęcie do szkół będących w systemie
elektronicznej rekrutacji wprowadzają do Centralnej Bazy Danych gimnazja objęte tym
systemem, do których uczęszcza kandydat.
9. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej
rekrutacji ubiegających się do szkół będących w systemie elektronicznej rekrutacji
wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.
Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły,
która wprowadziła jego dane do systemu.
10. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje łączna ilośd
punktów uzyskanych jako:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczególnych wynikach
egzaminu, przy czym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej
przelicza się na punkty wg zasady, że z każdego zakresu można uzyskad maksymalnie
20 punktów, licząc, że jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu,
b) suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukooczenia
gimnazjum wg zasad określonych w § 1 pkt 11,
c) punkty za szczególne osiągnięcia uczniów określono w § 1 pkt 11.4.
11. Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych:
11.1. Z egzaminu gimnazjalnego można uzyskad maksymalnie 100 punktów.
11.2. Za oceny na świadectwie ukooczenia gimnazjum można uzyskad maksymalnie
72 punkty, które ustala się w następujący sposób:
celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny
dopuszczający

8 punktów
2 punkty
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11.3. Do przeliczenia punktów za świadectwo ustala się następujące przedmioty do
poszczególnych oddziałów:
TECHNIKUM

Klasa

Przedmioty rekrutacyjne

technik informatyk

język polski, matematyka, język angielski, fizyka

technik mechanik

język polski, matematyka, fizyka, język angielski

technik mechatronik

język polski, matematyka, fizyka, język angielski

technik elektryk

język polski, matematyka, fizyka, język angielski

technik obsługi turystycznej

język polski, matematyka, język angielski, geografia

technik hotelarstwa

język polski, matematyka, język angielski, geografia

technik żywienia i usług gastronomicznych

język polski, matematyka, język angielski, biologia

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Klasa

Przedmioty rekrutacyjne

fryzjer

język polski, matematyka, biologia, język angielski

kucharz

język polski, matematyka, biologia, język angielski

mechanik pojazdów samochodowych

język polski, matematyka, informatyka, język angielski

monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

język polski, matematyka, informatyka, język angielski

operator obrabiarek skrawających

język polski, matematyka, informatyka, język angielski

sprzedawca

język polski, matematyka, geografia, język angielski
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cukiernik

język polski, matematyka, biologia, język angielski

monter mechatronik

język polski, matematyka, informatyka, język angielski

murarz-tynkarz

język polski, matematyka, informatyka, język angielski
język polski, matematyka, biologia, język angielski

piekarz
elektromechanik pojazdów
samochodowych

język polski, matematyka, informatyka, język angielski

elektryk

język polski, matematyka, informatyka, język angielski

ślusarz

język polski, matematyka, informatyka, język angielski

klasa wielozawodowa

język polski, matematyka, geografia, język angielski

11.4. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukooczenia gimnazjum
kandydat może uzyskad maksymalnie 28 punktów, w tym:
a) za ukooczenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt,
b) za uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty:
■
■
■

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,

c) za uzyskanie w konkursie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim oraz
w turnieju o zasięgu ogólnopolskim:
■
■
■

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt,

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
■
■

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
interdyscyplinarnego - 7 pkt,

lub
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■
■
■
■

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 5 pkt,
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt,

e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
■

■

■

■
■
■

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10
pkt,
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 pkt,
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5 pkt,
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub z przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 pkt,

f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w punktach b-e, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
■
■
■
■

międzynarodowym - 4 pkt,
krajowym - 3 pkt,
wojewódzkim - 2 pkt,
powiatowym - 1 pkt,

g) za osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt,
h) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach
b-g, wymienionych na świadectwie ukooczenia gimnazjum, maksymalna liczba
punktów możliwa do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
11.5. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata wynosi
200 pkt.
12. W przypadku dużej ilości kandydatów do danego oddziału przyjmowani będą kandydaci
z najwyższą sumą punktów z listy kandydatów do danego oddziału.
13. Konkursami przedmiotowymi dla uczniów gimnazjum, o których mowa w § 1 pkt. 11.4.
b) i d) są konkursy przedmiotowe wyznaczone decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty
na dany rok szkolny.
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14. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są
w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli posiadają
świadectwo ukooczenia gimnazjum.
15. W przypadku kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionych z obowiązku
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka
polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeostwie, biologii, chemii, fizyki,
geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukooczenia
gimnazjum. Przyznaje się za uzyskanie:
1) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej

2)

a)

celującym - 20 punktów,

b)

bardzo dobrym - 18 punktów,

c)

dobrym - 13 punktów,

d)

dostatecznym - 8 punktów,

e)

dopuszczającym - 2 punkty;

w stopniu:

z historii i wiedzy o społeczeostwie oceny wyrażonej w stopniu:
a)

celującym - 20 punktów,

b)

bardzo dobrym - 18 punktów,

c)

dobrym - 13 punktów,

d)

dostatecznym - 8 punktów,

e)

dopuszczającym - 2 punkty,

Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęd edukacyjnych dzieli się
przez 2.
3)

z biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a)

celującym - 20 punktów,

b)

bardzo dobrym - 18 punktów,

c)

dobrym - 13 punktów,

d)

dostatecznym - 8 punktów,

e)

dopuszczającym - 2 punkty

Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęd edukacyjnych dzieli się
przez 4.
4)

z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oceny wyrażonej w stopniu:
a)

celującym - 20 punktów,

b)

bardzo dobrym - 18 punktów,

c)

dobrym - 13 punktów,
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d)

dostatecznym - 8 punktów,

dopuszczającym - 2 punkty.
16. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,
przelicza się na punkty, w sposób określony w § 15, oceny wymienione na świadectwie
ukooczenia gimnazjum z zajęd edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana częśd egzaminu gimnazjalnego,
których dotyczy zwolnienie.
17. Przy przyjmowaniu do szkół ponadgimnazjalnych w przypadku równorzędnych wyników
uzyskiwanych w postępowaniu rekrutacyjnym komisja przyjmuje kandydatów zgodnie
z art. 20f ust. 3 i ust. 4 Ustawy osystemie oświaty.
18. Kandydatów przyjętych z przeprowadzonej rekrutacji ustala się wg gradacji punktowej
i ogłasza na listach w terminie ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
19. Potwierdzeniem woli podjęcia nauki w wybranej szkole - w terminie określonym przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty - jest złożenie oryginału dokumentów tj. oryginału
świadectwa ukooczenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
Do ww. dokumentów kandydat dołącza pozostałe wymagane dokumenty określone
w § 1 pkt 24.
20. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia
nauki w wybranej szkole następuje w terminie określonym przez Małopolskiego
Kuratora Oświaty.
21. Kandydaci nie przyjęci do żadnej z wybranych przez siebie szkół mogą w terminie
ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty przenieśd swoje dokumenty do innej
szkoły dysponującej jeszcze wolnymi miejscami. Wśród dokumentów należy złożyd
oryginał świadectwa ukooczenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu
gimnazjalnego.
22. Lista kandydatów zakwalifikowanych do tych szkół w obrębie wolnych miejsc będzie
ogłoszona w terminie ustalonym przez Małopolskiego Kurator Oświaty.
e)

23. Wymagane dokumenty do szkół ponadgimnazjalnych w okresie rekrutacji
elektronicznej:
a) kopia świadectwa ukooczenia gimnazjum,
b) kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
24. Wymagane dokumenty do szkół ponadgimnazjalnych
zakwalifikowanych do danego typu szkoły:

po

ogłoszeniu

list

a) oryginał świadectwa ukooczenia gimnazjum,
b) oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
c) zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazao
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
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d) orzeczenie lekarza rodzinnego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno epidemiologicznych (wymagane dla kandydatów do Technikum oraz Branżowe
Szkoły I Stopnia w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług
gastronomicznych, kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz),
e) orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu,
wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, a także posiadane inne opinie z PPP
(np. dysleksja, dysortografia),
f) dwa zdjęcia (opisane imieniem i nazwiskiem),
g) karta zdrowia ucznia.
25. Harmonogram przebiegu rekrutacji zgodny z Zarządzeniem nr 11/17 Małopolskiego
Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017r.
a) Od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017r. do godz. 15.00 – składanie wniosków przez
kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.
b) Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkół
pierwszego wyboru świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
c) 30 czerwca 2017r. godz. 12.00 – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list
kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
d) Od 30 czerwca od godz. 12.00 do 3 lipca 2017r. do godz. 15.00 – wydawanie przez
szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru
kształcenia w Technikum oraz w Szkole Branżowej I Stopnia w danym zawodzie.
e) Do 5 lipca 2017r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego
kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginałów
dokumentów (oryginał świadectwa ukooczenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie zawierające
orzeczenie o braku przeciwwskazao zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu).
f) 7 lipca 2017r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.
g) Od 10 lipca do 28 sierpnia 2017r. do godz. 12.00 – rekrutacja uzupełniająca.
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26. Dyrektor szkoły decyduje
ponadgimnazjalnej, gdy:

o

przyjęciu

uczniów

do

klasy

pierwszej

szkoły

a) uczeo powraca z zagranicy,
b) uczeo ze względów losowych zdaje egzamin w miesiącu sierpniu - uczeo zostaje
przyjęty, jeżeli posiada co najmniej taką ilośd punktów, którą uzyskał ostatni
kandydat na liście przyjętych do danego typu szkoły,
c) liczba kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) jest mniejsza lub równa
liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
27. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością szkolnej komisji
rekrutacyjnej.
28. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się zasady określone
w Zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie w sprawie rekrutacji
wydawanej co roku na dany rok szkolny.
29. Regulamin rekrutacji uczniów Wielozawodowego Zespołu Szkół dotyczy tegorocznych
absolwentów gimnazjów. Ubiegłoroczni absolwenci są przyjmowani wg zasad rekrutacji
uzupełniającej.
30. Decyzje Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej zapadają większością głosów,
a w przypadku równej liczy głosów, decyduje głos przewodniczącego.
31. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów
zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych, informacją o uzyskanych przez nich
wynikach przechowywane są w szkole nie krócej niż rok.
32. Odwołania od decyzji Komisji mogą byd zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie 3 dni
od daty powiadomienia kandydata o wyniku kwalifikacji, a rozpatrzone do 13 lipca
2017 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2017r.

