
Regulamin  rekrutacji 
do  Technikum w Zdunach i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zdunach 

na r. szk. 2015/2016 
opracowany na podstawie Statutu Szkoły oraz Zarządzenia nr 110.1.1635.2014 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia2014 r. 
 
 

§ 1. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna  
       powołana przez dyrektora . 
 
§ 2.1. Nabór jest prowadzony w formie tradycyjnej i elektronicznej, szkoła przyjmuje 
osobiste      
           zgłoszenia kandydatów oraz w formie elektronicznej.   
§ 2. 2. Podstawą przyjęcia kandydata do klasy pierwszej  jest złożenie w 
           sekretariacie szkoły następujących dokumentów: 

1) Podanie podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych  
2)  Dwóch podpisanych fotografii, 
3) „Karty pomocniczej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

ponadgimnazjalnych ”, 
4) kserokopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kserokopii 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
5) kart zdrowia 
6) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywani danego zawodu (skierowanie wydaje szkoła). 
7) zaświadczenia o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (składają 

kandydaci do (Zasadniczej Szkoły Zawodowej) 
2. Dokumenty, o których mowa §2 w  ust.1 , 2, 3, 6,7,   kandydaci składają w 

terminie od 11 maja do 2 czerwca 2015 r. 
3. Kandydat do 24.06.2015 r. do godz. 15 00 dokonuje ewentualnych zmian w 

decyzji o wyborze szkoły i składa ( przenosi) dokumenty do ostatecznie 
wybranych szkół. 

4. Kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kserokopię zaświadczenia 
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego kandydaci składają do     
30.06.2015 r. do godz. 1500. 

 
§ 3. 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów: 

1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 pkt: 
a) część humanistyczna max 40 pkt. 

- język polski (max 100%= 20pkt) 
- historia i wiedza o społeczeństwie (max 100%= 20pkt) 

                              b)   część matematyczno-przyrodnicza max 40pkt. 
 - matematyk (max 100%=20pkt) 
 - przedmioty przyrodnicze (max 100%=20pkt) 

                              c) część z języka obcego nowożytnego- poziom podstawowy max 20pkt. 
                                 (max 100%=20pkt) 
 
                        

2) z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych i za inne osiągnięcia kandydata 
odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – według zasad 
określonych w § 2 – maksymalnie 100 pkt. 



 
      2. Niezależnie od wyżej określonych zasad w pierwszej kolejności do wybranej  
          szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są  laureat lub    
          finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej ,laureat olimpiad dla     
          gimnazjalistów: 
          - Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, 
          - Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, 
          - Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów, 
          Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu   wojewódzkim ( punktowane     
          maksymalnie dwa przedmioty 2x 12pkt).Warunkiem przyjęcia jest złożenie         
          oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej  
          wymienione osiągnięcia. 
 
      3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie   
           postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego   
           przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi  
           możliwości wyboru  kształcenia ze wzglądu na stan zdrowia, potwierdzonymi  
           opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni  
           specjalistycznej. 

 
§ 4. Jeżeli kandydat, ze względu na niższą liczbę punktów uzyskanych w  
       postępowaniu kwalifikacyjnym, nie może być przyjęty do wskazanego w podaniu 
       oddziału, wówczas Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna proponuje  
       mu przyjęcie do innego oddziału szkoły. 
 
§ 5. 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i lista kandydatów  
           niezakwalifikowanych  do szkoły zostanie ogłoszona  3 lipca 2015 r. 
           do godz. 1300. 
       2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 zobowiązani są w terminie do 7 lipca 

2015 r. do godz. 1300 potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez 
dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o 
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

              3. Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów do szkoły nastąpi 8 lipca 2015r. do 
           godz. 1300. 

5. Od 9.07. do 28.08.2015 r. w szkołach przeprowadzane będzie dodatkowe 
postępowanie rekrutacyjne. 
 

 
§ 6. 1. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z zajęć edukacyjnych i za inne  
           osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum, o  
           których mowa w § 2 ust. 1, stosowane będą następujące zasady: 

1) liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2 – max 12 punktów, 
2) liczbowo określona ocena z  informatyki x 2- max 12, 
3) liczbowo określona ocena z biologii x 2- max 12 , 
4) liczbowo określona ocena z geografii x 2- max 12 punktów ,  
5) świadectwo z wyróżnieniem – 8 punktów, 
6) konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty – udział w finale wojewódzkim( punktowane maksymalnie dwa 
przedmioty 2x 12 pkt.- max 24 pkt.): 
- języka polskiego, 



- języka niemieckiego, 
- języka rosyjskiego, 
- języka francuskiego, 
- języka angielskiego, 
- geografia, 
- chemia, 
- fizyka, 
- historia 
- matematyki, 
- biologia, 
- wiedza o społeczeństwie np.: Konkurs wiedzy obywatelskiej i 
ekonomicznej, 

7) punktowanie  innych osiągnięć kandydata : 
a) sportowe (wymienione w  Załączniku nr 1) 

- na szczeblu ogólnopolskim  - 8 pkt 
- na szczeblu wojewódzkim   - 6 pkt 
- na szczeblu powiatowym - 3pkt. 

b) artystyczne (wymienione w załączniku  nr 1) 
- na szczeblu ogólnopolskim  – 8 pkt 
- na szczeblu co  wojewódzkim – 6 pkt 
- na szczeblu powiatowym  – 3 pkt 

c) konkursy wiedzy: 
            -   organizowane  na  szczeblu  ogólnopolskim  – 8 pkt 

                                         -    organizowane na szczeblu wojewódzkim  – 6 pkt 
                                         -    organizowane na szczeblu powiatowym  – 3 pkt 
                                Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem że  
                                uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym  
                                konkursie, w danej dyscyplinie tylko jeden raz. 

8) Osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności na rzecz innych ludzi lub 
środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu(4 pkt) 

§ 8. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej o przyjęciu do klasy  
       pierwszej przysługuje kandydatowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) 
       prawo wniesienia odwołania do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia  
       listy kandydatów przyjętych do szkoły. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zduny, dnia 12.01.2015r. 
 
 
 
 

 


