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Regulamin rekrutacji 

 Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2  

na rok szkolny 2018/2019 

 

  Podstawa prawna: 

• 20zc ust. 6-9 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 

stycznia 2017 r., w związku z art. 203 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) – dotyczy 

postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klasy I publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, 

branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; 

• 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) – dotyczy postępowania rekrutacyjnego na rok 

szkolny 2018/2019 do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej. 

 
 

§ 1 
 

Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna  (po konsultacji z nauczycielami,  uczniami oraz  przedstawicielami 

Komitetu Rodzicielskiego) ustaliła przyjęcie w roku szkolnym 2018/2019  następujących kierunków kształcenia; 

 Dla absolwentów gimnazjów:                                                                                                                              

4 letnie technikum;  technik elektryk,  technik elektronik,                                                               

technik informatyk, technik mechatronik  

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym,  do wyboru przez ucznia w zależności                                   

od zawodu -  geografia/ fizyka, informatyka, matematyka 

przedmiot  uzupełniający – historia i społeczeństwo. (zał. 1, 1a) 

§ 2 
 

Kandydaci do oddziałów klas pierwszych technikum 4-letniego,  składają  podanie, stanowiące podstawę utworzenia 

bazy kandydatów (zał. 2), oraz  stosowne do zawodu, zaświadczenie lekarskie (zał.3),  o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie  w następujących terminach poprzedzających rekrutację: 
 

od 23 kwietnia 2018r. do 11 czerwca 2018r.  -  składanie przez kandydatów wniosków, 
 

§ 3 
 

1. Rekrutacja uzupełniająca  przeprowadzana jest  sposobem tradycyjnym. Wyniki tej rekrutacji przewodniczący 

komisji rekrutacyjnej wprowadza do systemu elektronicznego po jej zakończeniu. 

2. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym 

terminie. 

3.  W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.  
 

 
§ 4 

 

Rekrutację do technikum 4-letniego przeprowadza się w następujących terminach: 
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a) od  22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r.  – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo 

ukończenia gimnazjum  i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów 

ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej) 

b) 29  czerwca 2018r. godz. 12;00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania 

rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów 

niezakwalifikowanych 

c) Od 29 czerwca 2018r. od godz. 12;00  do 3 lipca 2018 r.  –  wydanie przez szkołę skierowania na badanie 

lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie. 

d) do 9 lipca 2018r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na 

listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i 

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie złożone zostały wcześniej) 

e) 10 lipca 2018r.   godz.12;00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list 

kandydatów nieprzyjętych, 

f) do 23 sierpnia 2018r. -  rekrutacja uzupełniająca 

 

                                        
§ 5 

1. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w  szkole w podaniu wskazują kolejno interesujące go 

oddziały. 

2. Potwierdzeniem woli podjęcia nauki  przez kandydata jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 

wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego   w sekretariacie  uczniowskim szkoły. 

3. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej rekrutacji  wprowadzają 

szkoły pierwszego wyboru.  

4. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego 

dane do systemu. 
 

§ 6 
 

1. W rekrutacji do szkoły ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen; 

a.  w technikum: z języka polskiego, języka obcego, matematyki, techniki lub informatyki (w zależności od  

wybranego zawodu),  

.  

2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech 

wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 

w gimnazjum oraz inne osiągnięcia punktów – 200 punktów, w tym:  

1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 

100 punktów,  

2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech 

przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję 

rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 

punktów.  

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w 

skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:  

1) języka polskiego, 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

3) matematyki, 
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4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, 

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż                    

z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów 

odpowiada 0,2 punktu.  

4. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych – maksymalnie 80 punktów. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie 

ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:  

1) celujący          – 18 punktów  

2) bardzo dobry – 17 punktów, 

3) dobry             – 14 punktów, 

4) dostateczny    -  8  punktów, 

5) dopuszczający – 2 punkty. 

5. Szczególne osiągnięcia ucznia –  w tym:  

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem –                                                 maksymalnie  7 punktów, 

2) za udział w konkursach organizowanych przez  kuratora oświaty w tym:  

- finalista konkursu  przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim   – 10 punktów, 

- laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim                    -  7 punktów, 

                                    - finalista konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim         –  5 punktów, 

       3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez 

kuratora oświaty 

                                   - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego                - 10 punktów 

                                   - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego                   - 7 punktów 

                                   - dwóch lub więcej tytułów  finalisty konkursu tematycznego                   - 5 punktów 

                                   - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego                                               - 7 punktów 

                                   - tytułu laureata konkursu tematycznego                                                  - 5 punktów 

                                   - tytułu finalisty konkursu  tematycznego                                                  - 3 punkty 

                                   

4) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych  organizowanych 

przez kuratora oświaty, na szczeblu 

                      - międzynarodowym                                                                             - 4 punkty 

                      - krajowym                                                                                          -  3 punkty 

                      - wojewódzkim                                                                                     - 2 punkty 

                      - powiatowym                                                                                      - 1 punkt 
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5) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się 

jednorazowo punkty  za najwyższe osiągnięcie tego ucznia, przy czym ogólna suma punktów nie może być 

wyższa niż 18. 

 

6) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, na rzecz środowiska szkolnego, wolontariatu przyznaje 

się 3 punkty 
§ 7 

1. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów 

uzyskanych z języka polskiego, matematyki,, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, 

geografii i języka obcego nowożytnego, do celów rekrutacyjnych dzieli się się wg  stosownych – zawartych 

w Rozporządzeniu  MEN – zasad.  

 
§ 8 

Do podania o przyjęcie do szkoły  należy dołączyć: 

1) poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum; 

2) poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego; 

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zał.3) 

4) w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie 

kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; 

5) zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,  

o których mowa w § 6 

 
 

§ 9 
 

1. Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, kandydat dołącza ankietę indywidualna stanowiącą zał. 2a. 
 

§ 10 

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji według wzorów stanowiących zał. 4                  

i  5 niniejszego regulaminu, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością 

uzyskanych punktów. 

§ 11 

 

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna nie ustala minimalnego progu punktowego. O przyjęciu do szkoły 

decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata oraz miejsce na liście wg liczby punktów. 

 

             skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikcyjnej 

Katarzyna Dymek Nowak.................................................... 

Anna Cichy……… …………………..................................... 

Mirosław Wrona…………………......................................... 
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Załączniki; 

1. Planowane klasy w roku szkolnym 2018/2019 w ZSE Nr 2  

1a. Wykaz kwalifikacji zawodowych, przedmioty rozszerzone 

2. Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 

2a. Ankieta indywidualna ucznia 

3. Skierowania na badania lekarskie stosowne do zawodu 

4. Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej 

5. Lista przyjętych do klasy I / lista kandydatów nieprzyjętych do klasy I 

6. Przeliczanie na punkty poszczególnych osiągnięć wpisanych na świadectwie kandydata 

7. Zarządzenie nr 2/2018  Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018  r. wraz załącznikiem 

8. Komunikat Małopolskiego Kuratora OSwiaty w sprawie procedury odwoławczej w postępowaniu rekrutacyjnym i 

uzupełniającym do publicznych szkół 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017  w sprawie przeprowadzenia                              

postępowania rekrutacyjnego 
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TERMINY REKRUTACJI 

 

Kandydaci do oddziałów klas pierwszych technikum 4-letniego,  składają  podanie, stanowiące 
podstawę utworzenia bazy kandydatów oraz  stosowne do zawodu, zaświadczenie lekarskie,                     
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie  w następujących 
terminach poprzedzających rekrutację: 
 
          od 24 kwietnia 2017r. do 12 czerwca 2017r. do godz. 15.00 -  składanie przez kandydatów  

wniosków 

Rekrutację do technikum 4-letniego przeprowadza się w następujących terminach: 
 

a) od  23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o 
przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum  i zaświadczenia o wyniku 
egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół 
niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej) 
 

b) 30  czerwca 2017r. godz. 12;00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników 
postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów 
zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych 

 
c) od 30 czerwca 2017r. od godz. 12;00  do 3 lipca 2017 r. do godz. 15;00 –  wydanie przez 

szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych 
do kształcenia w danym zawodzie. 

 
d) do 5 lipca 2017r., godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez 

kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie 
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego (o ile nie złożone zostały wcześniej) 

 
e) 7 lipca 2017r.   godz.12;00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych    

i list kandydatów nieprzyjętych, 
 

f) do 28 sierpnia 2017r. -  rekrutacja uzupełniająca 
 

 

 

 

 



 7

 

 


