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Zasady rekrutacji uczniów do Technikum nr 2  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie  

na rok szkolny 2018/2019 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 
 

1. 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, czteroletniego technikum i branżowej 

szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. 

U. z dnia 20 marca 2017r, poz. 586). 

2. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z poz.610) 

3. Zarządzenie nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w 

sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 

2018/2019. 

 

 

 

 

§ 1 

 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci 

gimnazjum. 

2. Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół 

ponadgimnazjalnych ( pod pojęciem "szkoła ponadgimnazjalna" należy rozumieć szkołę 

samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół). 

3. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole w 

podaniu wskazuje, kolejno, interesujące go oddziały. 

4. O przyjęciu kandydatów decydują następujące kryteria: 

a. oceny z języka polskiego, matematyki, obowiązkowego języka obcego, 

techniki, 

b. wyniki egzaminu gimnazjalnego, 

c. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 

d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

e. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, szczególności w formie wolontariatu. 
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§ 2 

 

Schemat przeliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

Kryteria - świadectwo 
Punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt. 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt. 

Szczególne osiągnięcia 18 pkt. 

Ocena z języka polskiego Przeliczenie ocen: 
celujący - 18 pkt. 

bardzo dobry - 17pkt. 

dobry - 14 pkt. 
dostateczny - 8 pkt. 

dopuszczający - 2 pkt. 

18 pkt. 

Ocena z matematyki 18 pkt. 

Ocena z obowiązkowego języka obcego 18 pkt. 

Ocena z techniki 18 pkt. 

max 100 pkt. 

Kryteria - egzamin gimnazjalny 
wynik z 

egzaminu w 

% 

punkty w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt. 

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt. 

wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt. 

wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% x 0,2 = 20 pkt. 

wynik z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy 100% x 0,2 = 20 pkt. 

max  100 pkt. 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO 

UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 
200 pkt. 

 

 

 

§ 3 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod 

uwagę łącznie kryteria: 

- wielodzietność rodziny kandydata; 

- niepełnosprawność kandydata; 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
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- objęcie kandydata pieczą zastępczą; 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakowa wartość. 

 

 

§ 4 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązany jest złożyć dokumenty: 

a. wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej, 

b. Curriculum Vitae ( życiorys ), 

c. świadectwo ukończenia gimnazjum, 

d. 2 fotografie, 

e. zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 

f. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zwodu, 

g. dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów 

uwzględnianych  na drugim i trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego. 

 

 

§ 5 

1.  Szkolna komisja rekrutacyjna, 11 lipca 2018r. podaje do publicznej wiadomości listę 

kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły, 

zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

 

2. Szkolna komisja rekrutacyjna, 20 lipca 2018r. podaje do publicznej wiadomości listę 

kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i 

nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

 

3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Dalsze postępowanie reguluje 

ustawa o systemie oświaty.  


