Regulamin rekrutacji
Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie
na rok szkolny 2018/2019
Podstawy prawne:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 z
poźn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe art. 18, ust.1 pkt , lit. c
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania
postepowania 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,
4. Zarządzenie Nr 8/2018 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2018/2019
1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną w celu
przeprowadzenia naboru do klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych
Zadania komisji:
a) przyjmowanie wymaganych dokumentów oraz oświadczeń, potwierdzających wolę
podjęcia nauki od kandydatów przyjętych do klas pierwszych;
b) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych w wyniku
pierwszego naboru do szkoły;
c) ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych po pierwszym naborze poprzez
wywieszenie ich na tablicy informacyjnej;
d) przeprowadzenie drugiego naboru w przypadku wolnych miejsc po pierwszym naborze;
e) sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia na wniosek rodzica lub pełnoletniego
kandydata;
f) protokołowanie posiedzeń szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej po każdym
etapie rekrutacji.
2. Planowany nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019
a) do Technikum
Zawód/ innowacja

Przedmioty punktowane na świadectwie

Technikum hotelarstwa – animator kultury i Język polski, Matematyka, Język obcy, Geografia
rekreacji
Technikum
pojazdów
samochodowych
kwalifikacją wstępną kierowca kat. C, kat. C+E

z Język polski, Matematyka, Język obcy, Fizyka

Technik pojazdów samochodowych z edukacją Język polski, Matematyka, Język obcy, Fizyka,
pożarniczą
Technik handlowiec z elementami public relations i Język polski, Matematyka, Język obcy, Geografia
marketingu
Technik technologii drewna – projektowanie wnętrz Język polski, Matematyka, Język obcy, Technika
i wyrobów z drewna
Technik spedytor z poszerzonym
przedmiotów policyjno – prawnych

modułem Język polski, Matematyka, Język obcy, Geografia lub
Fizyka,

Technik mechanik z nachyleniem proobronnym

Język polski, Matematyka, Język obcy, Fizyka,

Technik logistyk z edukacją pożarniczą

Język polski, Matematyka, Język obcy, ( Biologia lub
Chemia lub Geografia),







b) do Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach:
Mechanik pojazdów samochodowych
Kierowca mechanik
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Stolarz
klasy wielozawodowe: sprzedawca, kucharz, fryzjer, piekarz, cukiernik, malarz – tapeciarz,
murarz, lakiernik, blacharz, zawody budowlane i inne.

We wszystkich klasach kontynuujemy naukę języka obcego nauczanego w gimnazjum.
Tworzymy grupy międzyoddziałowe w zależności od stopnia umiejętności języka obcego, którego
uczeń nie miał od podstaw.

3. Kryteria przyjęcia kandydata do klasy pierwszej Technikum i Branżowej Szkoły
I stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie
Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się na podstawie:
a) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
b) liczby punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego
i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji kandydatów do
Technikum na rok szkolny 2018/2019;
c) liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum.
4. Zasady punktacji
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
1. maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w
skali procentowej, zgodnie z zasadą:
a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
 języka polskiego
 historii i wiedzy o społeczeństwie
 matematyki
 przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 języka obcego na poziomie podstawowym
b) liczbę punków za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów
procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego wpisanych w
zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej przez 0,2 ( wynik zaokrągla się do pełnych
punków, w ten sposób, że mniej niż 0,5 punktu pomija się, a do 0,5 punktu zaokrągla się do pełnego
punktu). Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (język obcy
nowożytny) nie są brane pod uwagę.
c) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów

rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.
2. 65 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
z języka polskiego:
a) celujący – 17 punktów,
b) bardzo dobry – 15 punktów,
c) dobry – 10 punktów,
d) dostateczny – 3 punkty;
z trzech wybranych zajęć edukacyjnych:
a) celujący – 16 punktów,
b) bardzo dobry – 14 punktów,
c) dobry – 10 punktów,
d) dostateczny – 3 punkty;
35 punktów za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem : 10 punktów,
b) maksymalnie 5 punktów:
 za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub
środowiska szkolnego – 3 punkty,
 za osiągnięcia w zawodach wiedzy sportowych lub artystycznych na szczeblu wojewódzkim
– 5 punktów,
 za osiągnięcia w zawodach wiedzy sportowych lub artystycznych na szczeblu powiatowym
– 3 punktów,
c) za inne osiągnięcia – maksymalnie 20 punktów:
 za uzyskanie tytułu finalisty – 15 punktów, a za uzyskanie dwóch i więcej tytułów finalisty –
20 punktów, w konkursach przedmiotowych na ostatnim szczeblu organizowanych i
współorganizowanych przez kuratorów oświaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i sportu z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Z 2002 roku Nr.13, poz.
125 oraz z 2009 roku Nr. 126, poz 1041),
 maksymalnie 10 punktów:
- za uzyskanie tytułu laureata – 7 punktów,
- za uzyskanie tytułu finalisty – 4 punkty
w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty na ostatnim szczeblu:
Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w
postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci, którzy spełniają następujące
kryteria:
 wielodzietność rodziny kandydata,
 niepełnosprawność kandydata,
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 objęcie kandydata pieczą zastępczą
Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku uzyskania równej liczby
punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w punkcie 4 Regulaminu są:
 Łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym,
 Ocena zachowania,
 Liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z kierunkiem



kształcenia w wybranym przez kandydata zawodzie,
Średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
5. Przebieg rekrutacji

Rekrutacja kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły 1 stopnia zostanie przeprowadzona w terminie
do 6 lipca 2018 roku, w tym:
 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły - od 14.05. do 30.05 do godz. 1500
 składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczególnych wynikach egzaminu
gimnazjalnego – do 26.06. do godz. 1500
 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 29.06. o godz.1200
 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole - do 05.07. do godz. 1500
 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych – 06.07. o godz.1200
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,
dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do 8 sierpnia zgodnie z art. 20 zd
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Tryb odwoławczy:
a) Kandydat do klasy pierwszej Zespołu Szkół Technicznych w Skwierzynie w terminie 7 dni od
dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata lub
kandydat pełnoletni może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjno–Kwalifikacyjnej z wnioskiem o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej Szkoły,
b) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub
kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt a),
c) Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która
uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,
d) Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej
Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
e) dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej, o którym
mowa w pkt d) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Informacje o naborze do Zespołu Szkól Technicznych można uzyskać codziennie w szkolnym sekretariacie ,
telefon (95) 7 170 112, lub drogą mailową pod adresem: zst@zst.skwierzyna.pl
Niniejszy regulamin udostępnia się kandydatom do Szkoły w czytelni szkolnej biblioteki, tablicy ogłoszeń,
w sekretariacie oraz na stronie internetowej Szkoły.
Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia :

