SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
TECHNIKUM IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W BIAŁEJ RAWSKIEJ
§1
Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych przyjmowani będą w wyniku postępowania rekrutacyjnego na
podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015r.(Dz.U. z 2015r. poz. 1942) 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 oraz Zarządzenia nr 12/2018
Łódzkiego Kuratora Oświaty z dn. 31 stycznia 2018r.
§2
O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
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§3
Kandydaci do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej powinni przedłożyć następujące
dokumenty:
o 3 fotografie
o zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzonego w gimnazjum,
o świadectwo ukończenia gimnazjum,
o zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie
o karta zdrowia, bilans zdrowia
o ewentualne zaświadczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

§4
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 określa się
następujące terminy:
1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru
w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 20 czerwca
2018 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 20 lipca 2018 godz. 12:00
do dnia 23 lipca 2018 r. godz. 12:00.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia
naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od
dnia 22 czerwca 2018 r. do dnia 26 czerwca 2018 r. godz. 12:00.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1,
w tym uzyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej potwierdzenia złożonych
dokumentów – w postępowaniu rekrutacyjnym na bieżąco w trakcie składania wniosków do
dnia 22 czerwca 2018 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 27 lipca 2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym
w dniu 12 lipca 2018 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 14
sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły
ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w postępowaniu
rekrutacyjnym od dnia 12 lipca 2018 r. godz. 12:00 do dnia 19 lipca 2018 r. godz.
12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 14 sierpnia 2018 r. godz. 12:00 do dnia 20
sierpnia 2018 r. godz. 15:00.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 20 lipca 2018 r. do godz.
12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.
7. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej za pośrednictwem
organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole – w postępowaniu rekrutacyjnym do
dnia 20 lipca 2018 r. od godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym niezwłocznie po
podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w
postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia 21 sierpnia 2018 r. do godz. 15:00.
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§5
Punkty za oceny przyznawane są z czterech przedmiotów.
Obligatoryjnie we wszystkich typach szkół uwzględniane są oceny z języka polskiego.
Pozostałe trzy przedmioty ustalone są w zależności od typu szkoły.
Symbol
oddziału

Przedmioty uwzględnione w procesie
rekrutacji

Technik ekonomista

1TE

język polski,
matematyka,
historia,
język obcy

Technik handlowiec

1THd

język polski,
matematyka,
historia,
język obcy

1TH

język polski,
matematyka,
geografia,
język obcy

1TI

język polski,
matematyka,
informatyka,
język obcy

1TO

język polski,
matematyka,
biologia,
język obcy

Zawód

Technik hotelarstwa

Technik informatyk

Technik ogrodnik

Technik architektury krajobrazu
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•
•
•
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1TAK

język polski,
matematyka,
biologia,
język obcy

§6
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art.
20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w
procentach z:
języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych,
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,2.

§7
W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust.
2 pkt. 2, art. 20h ust. 6 pkt. 3 i art. 20j ust. 2 pkt. 3 ustawy, wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
o celującym przyznaje się po 18 punktów;
o bardzo dobrym przyznaje się po 17 punktów;
o dobrym przyznaje się po 14 punktów;
o dostatecznym przyznaje się po 8 punktów;
o dopuszczającym przyznaje się po 2 punkty.
2. Osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum punktowane są wg skali:
o świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
o Aktywność na rzecz innych ludzi – 2 punkty
o Szczególne osiągnięcia – maksymalnie 13 punktów
Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć ucznia umieszczonych na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7
punktów,
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tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5
punktów;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
1. tytułu
finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
2. tytułu
laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowy
m planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
3. tytułu
finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowy
m planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10
punktów,
2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 7 punktów,
3. dwóch
lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów,
4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5
punktów,
6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3
punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
1. dwóch
lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
2. dwóch
lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7
punktów,
3. dwóch
lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5
punktów,
4. tytułu
finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
5. tytułu
laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowy
m planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
6. tytułu
finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowy
m planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
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:
1. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
2. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
3. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
4. powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18
punktów.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na
podstawie art.44zw ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka
polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i
języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za
uzyskanie z:
1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
▪ celującym – przyznaje się po 20 punktów,

▪
▪
▪
▪
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2.

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
▪ celującym – przyznaje się po 20 punktów,
▪ bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
▪ dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
▪ dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
▪ dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
▪ oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 2.
3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
▪ celującym – przyznaje się po 20 punktów,
▪ bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
▪ dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
▪ dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
▪ dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
▪ oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 4.
4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
▪ celującym – przyznaje się 20 punktów,
▪ bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
▪ dobrym – przyznaje się 13 punkty,
▪ dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
▪ dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu;
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie art.44zw
ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których
dotyczy zwolnienie.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust.2 ustawy, przelicza
się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
o celującym – przyznaje się 20 punktów,
o bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
o dobrym – przyznaje się 13 punkty,
o dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
o dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu;

§8
Na podstawie art. 20c ustawy o systemie oświaty z dn. 6.12.2013 r., przy przyjmowaniu do szkół, w
przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę
łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
• 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.
O przyjęciu do szkoły i wybranej klasy decyduje największa suma punktów uzyskanych przez kandydata
w postępowaniu rekrutacyjnym.
W przypadku niepełnego naboru szkoła przewiduje postępowanie uzupełniające na podstawie podania
uczniów i ich rodziców.

