REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Zespołu Szkół Technicznych nr 1
im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie
na rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna

- Art. 149, art.155, art.165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), art. 154 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2198
z późniejszymi zmianami).
- 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 ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum
- Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia
2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas
pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej
branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół
policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny
2018/2019.
Kandydaci składają dokumenty do klas pierwszych:
1. Technikum Elektronicznego,
2. Branżowej Szkoły I stopnia nr 1

W rok u szkolnym 2018/2019 szkoła bierze udział w rekrutacji elektronicznej i uczeń poddaje się jej
wynikom.
I.

Kryteria rekrutacji.
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej i branżowej
szkoły I stopnia, dyrektor szkoły
powołał Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznaczył
przewodniczącego, który określił zadania członków komisji.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
- opracowanie szkolnego regulaminu rekrutacji,
- sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,
sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
- sporządzenie protokołu z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
3. Szkolny regulamin rekrutacji umieszczony jest na tablicy ogłoszeń w miejscu dostępnym dla
zainteresowanych oraz na stronie internetowej szkoły.
4. Kryteria rekrutacji, upowszechniane przez szkołę, zawierają :
 wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
 sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego,
 tryb odwołania sie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły,
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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.
2. Kandydat do klasy pierwszej dokonuje rejestracji elektronicznej na stronie śląskie .edu.pl.
W obrębie jednej szkoły ma możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. Kandydat po
wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej drukuje wniosek z systemu i podpisany przez
kandydata oraz rodziców dostarcza tylko ( zgodnie z harmonogramem) do sekretariatu
uczniowskiego szkoły pierwszego wyboru.
3. Od 1 września 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego, tworzy
się następujące klasy:
1) Technikum Elektroniczne – 4 klasy w systemie 4-letnim w zawodach:
a)
b)
c)
d)

technik elektronik / technik chłodnictwa i klimatyzacji
– 1 klasa
technik informatyk – 1 klasa
technik organizacji reklamy - 1 klasa
technik górnictwa podziemnego / technik mechanik – 1 klasa

2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 – 2 klasy wielozawodowe w systemie 3-letnim
w zawodach:
a) ślusarz / elektryk – 1 klasa
b) górnik eksploatacji podziemnej / elektronik – 1 klasa

4. Dokumenty kandydata składane do komisji rekrutacyjnej od 22 czerwca 2018 roku powinny
zawierać:
a) świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego,
b) trzy fotografie ( opisane: imię i nazwisko, data urodzenia , adres zamieszkania, nr PESEL)
c) kartę zdrowia oraz kserokopię karty szczepień,
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
2014r. w sprawie ( Dz. U. z 2014r. poz.1144)
e) druk zgłoszenia absolwenta – jeżeli zostanie wydane przez gimnazjum,
f)

pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji oraz czasu nauki w szkole – zgodnie z art.23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych,

g) osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół
orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, powinny dołączyć
ww orzeczenie do składanych dokumentów.
5. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:
 egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki gimnazjum,
 oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 osiągnięcia ucznia:
a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowozytnego na
poziomie podstawowym - mnoży sie przez 0,2.
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7. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:
- celujący - 18 pkt
- bardzo dobry - 17 pkt
- dobry - 14 pkt
- dostateczny - 8 pkt
- dopuszczający - 2 pkt
8. Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, 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:
a) języka polskiego i matematyki 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;
b) 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;
c) 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;
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje
się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, dobrym - przyznaje
się po 13 punkty, dostatecznym - przyznaje się 8 punkty, dopuszczającym - przyznaje
się po 2 punkty.
8.1 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego 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, przelicza się na punkty jak w ust. 5.
8.2 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę
z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za
uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
- celujący
- bardzo dobry - dobry
- dostateczny - dopuszczający -

20 pkt
18 pkt
13 pkt
8 pkt
2 pkt

9.Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w pkt.5 można otrzymać:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 7 punktów,
b) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
c) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu wojewódzkim:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
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- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
10. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum w:
a) zawodach sportowych lub artystycznych kandydaci otrzymują
- na szczeblu międzynarodowym -4 punkty
- na szczeblu krajowym -3 punkty
- na szczeblu wojewódzkim - 2 punkty
- na szczeblu powiatowym - 1 punkt
b)osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu -3 punkty
11. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z tych samych zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się
jednakowo
punkty
za
najwyższe
osiągnięcie
w
tych
zawodach,
z
tym
że maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.
12.W przypadku gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowych
w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
13. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum są:
a. do technikum w zawodach: technik elektronik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik
mechanik - język polski, matematyka, język obcy i jeden przedmiot wskazany przez kandydata
z grupy przedmiotów: fizyka, technika
b. do technikum w zawodzie: technik organizacji reklamy:
- język polski, matematyka, język obcy i jeden przedmiot wskazany przez kandydata z grupy
przedmiotów: geografia, informatyka
c. do technikum w zawodzie: technik informatyk:
- język polski, matematyka, język obcy i jeden przedmiot wskazany przez kandydata z grupy
przedmiotów: informatyka, technika
d. do technikum w zawodzie: technik górnictwa podziemnego:
- język polski, matematyka, język obcy i jeden przedmiot wskazany przez kandydata z grupy
przedmiotów: geografia i technika
e. do branżowej szkoły I stopnia w zawodach: ślusarz, elektryk, górnik eksploatacji podziemnej,
elektronik:
- język polski, matematyka, język obcy i jeden przedmiot wskazany przez kandydata z grupy
przedmiotów: informatyka, technika.
14. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
4) kandydaci z wyższą oceną z zachowania,
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15. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej i branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę za
granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły
ponadgimnazjalnej i branżowej szkoły I stopnia na podstawie świadectwa ( zaświadczenia)
uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce , na podstawie sumy
lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji
elektronicznej.
16. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi nauki,
mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
17. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału danego typu szkoły w kolejności zgodnej
z sumą uzyskanych punktów za egzamin gimnazjalny, za oceny na świadectwie oraz dodatkowe
osiągnięcia, do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
18. Dla oddziału w Technikum Elektronicznym limit przyjęć wynosi 32 uczniów, a branżowej szkole
I stopnia - 30 uczniów.
19. W przypadku braku miejsc w wybranym przez kandydata oddziale, może być on przyjęty do
innego oddziału w miarę wolnych miejsc.
20. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów w kolejności zgodnej z sumą
uzyskanych punktów w wyniku rekrutacji.
21. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumenty, o których mowa w pkt.4 należy złożyć
w terminie określonym przez Śląskiego Kuratora oświaty.

TERMINY REKRUTACJI:
Od 18 maja 2018r. do 18 czerwca 2018r.
- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej ponadgimnazjalnej oraz trzyletniej
branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - termin uzupełniający:
13- 17 lipca 2018r.
Od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r.

- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i trzyletniej branżowej szkoły
I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
Do 5 lipca 2018r.
- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - termin uzupełniający:
do 9 sierpnia 2018r.
6 lipca 2018r.

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - termin uzupełniający: 10 sierpnia 2018r.
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Od 6 lipca 2018r.
- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia
w danym
zawodzie - termin uzupełniający: od 10 sierpnia 2018r.
Od 6 lipca 2018r. do 12 lipca 2018r.
- potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej
szkoły 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 i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, a w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu - termin uzupełniający do 13 sierpnia 2018r.
13 lipca 2018r.
- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych - termin uzupełniający - 14 sierpnia 2018r.
Listy przyjętych uczniów do Technikum Elektronicznego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 zostaną
wywieszone w budynku szkoły na tablicy ogłoszeń.

1. Do szkół dysponujących wolnymi miejscami uczniowie mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia
2018r, kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów.
2. Kwestie sporne wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną
rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
rodzice kandydata/ pełnoletni kandydat maja prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata - 7 dni od dnia opublikowania listy
przyjętych i listy nieprzyjętych kandydatów
komisja rekrutacyjna ma 5 dni na sporządzenie uzasadnienia( od dnia wystąpienia rodziców
kandydata/ pełnoletniego kandydata o sporządzenie takiego uzasadnienia)
rodzice kandydata/ pełnoletni kandydat mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej ( 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia sporządzonego przez
komisję rekrutacyjną).

Praca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej trwa od 22.06.2018r.
(a także 23.06.2018r., 30.06.2018r. i 07.07.2018r. od 9.00 do 12.00)
do 13 .07.2018 r. w godz. 8.00 - 15.00.

Postanowienia końcowe
1. Po zakończeniu rekrutacji, jeżeli pozostaną w szkole wolne miejsca, kandydaci będą przyjmowani
w zależności od kolejności zgłoszeń oraz uzyskanych punktów określonych w regulaminie
do wyczerpania limitu miejsc.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w Internecie pod adresem: www.zsti1.edu.pl oraz na tablicy
ogłoszeń w budynku szkoły. Bliższe informacje można uzyskać również pod numerem
tel.: 32 241 02 16.
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