Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum nr 6
oraz Szkoły Branżowej I Stopnia nr 6
Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu
w roku szkolny 2018/2019

Podstawa prawna
1.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z
późn. zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w
postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942)
3.Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 13 kwietnia
2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas
pierwszych gimnazjów, klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy
szkół policealnych, do szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych gimnazjów
dla dorosłych i klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny
2016/2017

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
Rodzaj czynności

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

od 18 maja do 18
czerwca 2018

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności
fizycznej

Od 5 czerwca do do 18 lipca 2018

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o
świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca do
26 czerwca 2018
do godz. 15.00

3.

od 13 lipca do
27 lipca 2018

15 czerwca 2018

--------------------

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
do 5 lipca 2018
szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy)

do 9 sierpnia
2018

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
6 lipca 2018
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych godz. 9.00

10 sierpnia 2018

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego
woli przyjęcia 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, a w
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 6 lipca do 12
lipca 2018 do
godz.15.00

do 23 sierpnia
2018

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13 lipca 2018
godz. 9.00

do 31 sierpnia
2018

Kryteria rekrutacji elektronicznej ZCKOiZ
O przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punktów.
Wybrane zajęcia edukacyjne dla:
Technikum nr 6: matematyka (obowiązkowo), geografia, informatyka, zajęcia artystyczne
(technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, technik fotografii i
multimediów) / zajęcia techniczne (technik mechanik, technik geodeta, technik budownictwa,
technik drogownictwa).
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6: geografia, informatyka, zajęcia techniczne.

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
Język polski

dobry – 14 punktów

18 punktów

bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów

Matematyka

jak w przypadku języka
polskiego

18 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia
edukacyjne

jak w przypadku języka
polskiego

18 punktów

D r u g i e w y b r a n e z a j ę c i a jak w przypadku języka
edukacyjne
polskiego

18 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w zawodach
wiedzy, artystycznych lub sportowych, wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum

zgodnie z rozporządzeniem

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze
wolontariusza.
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

3 punkty

W przypadku osób zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego
przelicza sie 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:

zgodnie z rozporządzeniem

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 18 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 14 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 18 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 14 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 18 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 14 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
- oraz liczbę punków uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 18 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 14 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
•

język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

•

historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy
uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

•

matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

maksymalnie 20 punktów

•

przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy
uzyskany procent,

•

maksymalnie 20 punktów

język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany

procent.*
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

maksymalnie 20 punktów

200 punktów

*Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Jeżeli kandydat zaznaczy we wniosku którekolwiek z kryteriów społecznych wymienionych w art. 20t ust.
7 Ustawy o systemie oświaty, konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu
potwierdzającego spełnianie tego kryterium.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor
przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2018 r.
Rodzaje dokumentów i zasady potwierdzania ich za zgodność z oryginałem określa ustawa o systemie
oświaty.

Tryb odwoławczy od decyzji komisji rekrutacyjnej:
1) 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia;
2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub
kandydata pełnoletniego z wnioskiem;
3) Odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic lub pełnoletni kandydat, w terminie 7
dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
4) Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu
administracyjnego.

