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REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM 

w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej 

na rok szkolny 2017/2018 

 

                    

Działając na podstawie: 

1. Zarządzenia  Nr 11/17 Małopolskiego Kuratora  Oświaty w Krakowie –NP.537.1.2017.AP 

z dnia 23 marca 2017r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół 

podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej 

szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit c ustawy – Prawo oświatowe 

oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w 

Województwie Małopolskim. 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 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. poz. 586). 

ustala się następujące zasady regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej technikum: 

 

§ 1. 

Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej w drodze rozporządzenia 

powołał komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru kandydatów na rok szkolny 

2017/2018,  a szczegółowe jej zadania są określone w §.10  - Rozporządzeniu MEN z dnia 

14 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 586) . 
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§ 2. 

Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej prowadzi nabór kandydatów do 

technikum w drodze systemu elektronicznej rekrutacji. Kandydaci do oddziałów klas 

pierwszych składają  podanie  w szkole pierwszego wyboru. 

 

§ 3. 

Szkolna komisja rekrutacyjna ustaliła listę obowiązkowych przedmiotów dla Technikum, 

 z których oceny  wchodzą do przeliczenia na punkty : 

1) Technik Informatyk – j. polski , j. obcy , matematyka , informatyka; 

2) Technik  Mechatronik – j. polski , j. obcy , matematyka , fizyka; 

3)  Technik Elektryk – j. polski , j. obcy , matematyka , fizyka;  

4) Technik Budownictwa – j. polski , j. obcy , matematyka , fizyka; 

5) Technik Elektronik – j. polski , j. obcy , matematyka , fizyka; 

 

§ 4. 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży na podbudowie 

programowej gimnazjum maksymalna liczba punktów wynosi 200.  

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym określone są od § 3. do §.8 - Rozporządzenia MEN  z  dnia 14 marca  

2017 r.  ( Dz. U. poz. 586 ).  O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych decydują kryteria 

ustalone przez Dyrektora Szkoły uwzględniające: 

1. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego 

zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu  - 100 pkt. /po 20 za 

każdy przedmiot/. Wynik procentowy egzaminu przelicza się na punkty , gdzie 1% 

oznacza 0,2 pkt. (j. polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, 

przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym). 
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2. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych obowiązkowych 

przedmiotów  - 72 pkt. – przy czym sposób przeliczania na punkty jest następujący: 

a. celujący           -  18 pkt. 

b. bardzo dobry  - 17 pkt. 

c. dobry               -  14 pkt. 

d. dostateczny     -  8 pkt. 

e. dopuszczający -  2 pkt. 

 

3. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia – 28 pkt. 

przy czym uwzględnia się następujące czynniki: 

 

1) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem    -   7 pkt. 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:  

  -  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 

  -  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego    - 7 pkt. 

  -  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego    - 5 pkt. 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim:  

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym programem 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 programem nauczania szkoły artystycznej    - 3 pkt. 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim   

organizowanym  przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów  finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 
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 dwóch lub więcej  tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 7 pkt. 

 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. 

5) 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 plastycznej – 10 

pkt. 

 dwóch lub więcej  tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych  nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły plastycznej - 7 

pkt. 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych  nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły plastycznej     

- 5 pkt. 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

objętych ramowym planem nauczania szkoły plastycznej – 7 pkt. 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły plastycznej    - 3 pkt. 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych  

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły plastycznej    - 2 pkt. 

6) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy  innych niż wymienione                     

w podpunktach /a - 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. 
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 powiatowym – 1 pkt. 

 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów, wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu, oraz tego samego 

zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo 

punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, ze maksymalna 

liczba punktów możliwa do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej    w środowisku szkolnym, wolontariatu – przyznaje się 3 pkt. 

 

 

§ 5. 

1. 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: 

a. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
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d. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e. 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: 

a. celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e. 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: 

a. celującym – przyznaje się 20 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

2. 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, w sposób 

określony w ust. 1, 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. 
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3. 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: 

a. 1 celującym – przyznaje się 20 punktów; 

b. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów; 

c. dobrym – przyznaje się 13 punktów; 

d. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 

e. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

 

 

§ 6. 

Ustala się następujące punktowe kryteria przyjęcia do oddziałów klas pierwszych: 

1. Technik Informatyk   - min 70 pkt. 

2. Technik Mechatronik   - min 70 pkt. 

3. Technik Elektronik                        - min 70 pkt. 

4. Technik Budownictwa  - min  70 pkt. 

5. Technik Elektryk    - min  70 pkt. 

 

Liczba kandydatów przyjętych do jednego oddziału  w TECHNIKACH  wynosi 24 - 30 

uczniów. W klasach dwuzawodowych co najmniej 31 uczniów w oddziale. 

 

 

§ 7. 

1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych będących w systemie rekrutacji 

elektronicznej dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej 

szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą 

preferencji. 
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2.  Kandydatów do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej oraz 

kandydatów do szkół spoza systemu  obowiązuje „podanie o przyjęcie do szkoły”, 

które  składają w szkole pierwszego wyboru. 

 

3. Kandydaci spoza systemu elektronicznej rekrutacji składają kopie świadectwa oraz 

kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do wybranych szkół. 

 

4. Informacje o kandydatach ubiegających się do szkół będących w systemie  rekrutacji  

elektronicznej wprowadzają do Centralnej Bazy Danych tylko gimnazja objęte tym  

systemem, do których uczęszcza kandydat. 

 

5. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat spoza systemu 

elektronicznej rekrutacji za  pośrednictwem szkoły pierwszego wyboru.   

 

§ 8. 

                                   Harmonogram przebiegu rekrutacji :  

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym : 

 - od 24.04. 2017r.  -  do 12.06.2017r.   do godz. 15.00 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo 

ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  

- od 23.06. 2017r.   -  do 27.06.2017r.  godz. 15.00 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  
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dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa 

w art. 20t ust.7 ustawy :   

- od 24.04.2017r.  do  27.06.2017r.   

4. Podanie  do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:    

          -  30.06. 2017r.  godz. 12.00 . 

5. 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 : 

 

- do 05.07.2017r godz. 15.00 . 

 

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania  

lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia 

w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata   

oświadczenia o wyborze tej szkoły:  

 

 - od  30.06.2017r.  od godz. 12.00  do 03.07.2017r. do godz. 15.00 . 

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

 przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych:  

 

-  07.07.2017r.  godz. 12.00 

 

8. Poinformowanie Kuratora Oświaty przez Dyrektora Szkoły  o liczbie wolnych  
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miejsc w szkole wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do Zarządzenia nr 2/16  MKO. 

 

- 07.07.2017r.   

 

§ 9. 

Harmonogram przebiegu rekrutacji uzupełniającej: 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym : 

 - od 10.07. 2017r.  -  do 18.07.2017r.   do godz. 15.00 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  

ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa 

w art. 20t ust.7 ustawy:   

 

- od 10.07.2017r.  do  02.08.2017r.   

 

3. Podanie  do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:    

           -  04.08. 2017r.  godz. 12.00 . 

4. 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 : 
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- do 21.08.2017r. do godz. 15.00 . 

 

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania  

lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia 

w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata   

oświadczenia o wyborze tej szkoły:  

 

 - od  04.08.2017r.  od godz. 12.00  do 08.08.2017r. do godz. 15.00 . 

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

 przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych:  

 

-  28.08.2017r.  godz. 12.00 

 

7. Poinformowanie Kuratora Oświaty przez Dyrektora Szkoły  o liczbie wolnych  

miejsc  w szkole  wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do Zarządzenia nr 2/16  MKO. 

 

- 28.08. 2017r.   

 

§ 10. 

Dokumentami niezbędnymi do podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej są: 

1. zaświadczenie lekarskie /z Medycyny Pracy/ o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,  

2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 

3. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

4. karta informacyjna, 

5. odpis aktu urodzenia, 

6. karta zdrowia, 

7. orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu od lekarza rodzinnego, 

8. 4 fotografie /podpisane na odwrocie/, 



Regulamin rekrutacji do szkoły branżowej I stopnia  w ZS im. W. Goetla w Suchej Besk. 2017/18 

 

12 

 

9. podanie (wzór podania do pobrania w szkole lub ze strony internetowej ZS im. W. 

Goetla), 

10. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, ruchu i innymi schorzeniami, 

należy dołączyć orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

§ 11. 

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub opiekun 

prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia  z 

wnioskiem w formie pisemnej, o którym mowa pkt. 1. Uzasadnienie zawiera 

przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do 

przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 
 

3. Rodzice kandydata / prawni opiekunowie  mogą  wnieść do Dyrektora Szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni roboczych od 

dnia otrzymania uzasadnienia. 

 

4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej, 

którym mowa w pkt. 3 w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania. 

 

5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 


