
Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie 

63-100 Śrem, ul. Staszica 3 

tel./fax  61 28 37 635 e-mail: zszhcsrem@poczta.onet.pl 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU 

SZKOLNYM 2018/2019 

 
§ 1. 

Regulamin opracowany na podstawie: 

 

1. Art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943, ze zm). 
2. Art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60, ze zm.). 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 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 ( Dz. U. z 2017 r. poz.586). 

4. Zarządzenia Nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r.  

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do 

publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych branżowych szkół I 

stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych. 

 

§ 2. 

O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum nr 2, II Liceum Ogólnokształcącego, Branżowej Szkoły  

I Stopnia oraz Szkoły Policealnej decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego 

według §4, § 5. 

§ 3. 

Kierunki kształcenia: 

 

1. W Technikum nr 2 planowane jest kształcenie w zawodach: 

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej  

- technik organizacji reklamy – aranżacja wnętrz 

- technik elektronik – klasa proobronna 



- technik geodeta – informatyka geodezyjna 

- technik elektryk „Odnawialne źródła energii” 

- technik fotografii i multimediów 

- technik odlewnik 

- technik inżynierii środowiska i melioracji 

- teleinformatyk 

 

2. W II Liceum Ogólnokształcącym planowane są innowacje pedagogiczne: 

- klasa policyjna – konna 

- klasa strażacko-ratownicza 

- klasa sportowa – lekkoatletyczna 

- klasa wizażu i stylizacji 

- klasa wojskowa – cyberbezpieczeństwo 

- klasa europejska - komunikacja medialna i stosunki międzynarodowe 

 

3. W Branżowej Szkole I Stopnia planowane jest kształcenie w zawodach  

(klasa wielozawodowa) 

  - modelarz odlewniczy 

- drukarz 

- elektryk 

 

4. W Szkole Policealnej planowane jest kształcenie w zawodach: 

- opiekun medyczny 

- technik procesów introligatorskich 

- technik ochrony osób i mienia 

 

§ 4. 

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych liceów i techników dla absolwentów 

gimnazjum 

 

1. Kandydaci do klasy pierwszej dla młodzieży na rok szkolny 2018/2019 szkół ponadgimnazjalnych 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie składają 

dokumenty w sekretariacie szkoły.  

2. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ZST w Śremie: 

− podanie o przyjęcie do szkoły  

− 2 fotografie, 



− poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, 

− poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

− zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w technikum  

i w branżowej szkole i stopnia wystawione przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badań 

profilaktycznych. 

 

3. Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 

terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych Liceów Ogólnokształcących  

i Techników dla absolwentów gimnazjum : 

 
Lp. 

 
Rodzaj czynności 

Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 
uzupełniającym 

1. Składanie wniosków o przyjęcie  
do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 
od 14 maja 2018 r.  
do 30 maja 2018 r. 

do godz. 15.00 
 

 
od 1 sierpnia 2018 r. 
do 3 sierpnia 2018 r. 

do godz. 15.00 

2. Możliwość dokonania zmiany wyboru 
szkoły i/lub zmiany kolejności 
wybranych szkół 

 
od 15 czerwca 2018 r. 
do 19  czerwca 2018 r. 

 
 

nie dotyczy 
3. Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do 

szkoły o świadectwo ukończenia 
gimnazjum oraz zaświadczenie o 
szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego 

 
od 22 czerwca 2018r. 
do 25 czerwca 2018r. 

do godz. 15.00 

 
nie dotyczy 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie  
do szkoły i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
czynności o których mowa w art. 20t ust. 
7 ustawy 

 
 
 

do 26 czerwca 2018 r. 

 
 
 

do 9 sierpnia 2018 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisje rekrutacyjne list kandydatów 
zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych 

 
11 lipca 2018 r. 

godz. 10.00 
 

 
24 sierpnia 2018r. 

godz. 10.00 

6. Wydanie przez szkoły prowadzące 
kształcenie zawodowe skierowania na 
badanie lekarskie kandydatowi 
z listy kandydatów zakwalifikowanych, 
w przypadku złożenia przez kandydata 
oświadczenia o wyborze tej szkoły 

 
 

 
do 12 lipca 2018 r. 

 
 
 
do 27 sierpnia 2018 r. 

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum i oryginału 

do 19 lipca 2018 r. 
godz.12.00 

do 30 sierpnia 2018 r. 
do godz.12.00 



zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego, o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku  
o przyjęcie do szkoły, a w przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe - także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisje rekrutacyjne list kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 
do 20 lipca 2018 r. 

godz.13.00 

 
do 31 sierpnia 2018 r 

godz.13.00 
9. Poinformowanie Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty przez dyrektora szkoły 
o liczbie wolnych miejsc  
w szkole 

 
do 20 lipca 2018 r. 

godz.15.00 
 

 
do 31 sierpnia 2018 r. 

godz.13.00 
 

 

4. Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 

terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych Branżowych Szkół I Stopnia 

dla absolwentów gimnazjum : 

 
Lp. 

 
Rodzaj czynności 

Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 
 ( w tym dla szkół,  
w których zajęcia 

dydaktyczno-
wychowawcze 

rozpoczynają się  
w pierwszym 

powszednim dniu lutego) 

Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 
uzupełniającym 
(w tym dla szkół,  
w których zajęcia 

dydaktyczno-
wychowawcze 

rozpoczynają się w 
pierwszym powszednim 

dniu lutego) 
1. Składanie wniosków o przyjęcie  

do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

 
od 14 maja 2018 r.  
do 30 maja 2018 r. 

do godz. 15.00 
( od 2 listopada 2018r. 
do 09 listopada 2018r. 

do godz.15.00) 
 

 
od 1 sierpnia 2018 r. 
do 3 sierpnia 2018 r. 

do godz. 15.00 
(od 2 stycznia 2019r. do 

4 stycznia 2019r. 
do godz.15.00) 

2. Możliwość dokonania zmiany wyboru 
szkoły i/lub zmiany kolejności 
wybranych szkół 

od 15 czerwca 2018 r. 
do 19  czerwca 2018 r. 

( nie dotyczy) 

 
nie dotyczy 

( nie dotyczy) 

3. Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do 
szkoły o świadectwo ukończenia 
gimnazjum oraz zaświadczenie o 
szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego 

od 22 czerwca 2018r. 
do 25 czerwca 2018r. 

do godz. 15.00 
( nie dotyczy) 

 
nie dotyczy 
( nie dotyczy 

4. Weryfikacja wniosków o przyjęcie  
do szkoły i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 

do 26 czerwca 2018r. 
( do 23 listopada 2018r.) 

do 9 sierpnia 2018 r. 
( do 9 stycznia 2019r.) 



branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
czynności o których mowa w art. 20t ust. 
7 ustawy 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisje rekrutacyjne list kandydatów 
zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych 

11 lipca 2018 r. 
godz. 10.00 

(12 grudnia 2018r. 
godz.10.00) 

 

24 sierpnia 2018r. 
godz. 10.00 

( do 25 stycznia 2019r.) 

6. Wydanie przez szkoły prowadzące 
kształcenie zawodowe skierowania na 
badanie lekarskie kandydatowi 
z listy kandydatów zakwalifikowanych, 
w przypadku złożenia przez kandydata 
oświadczenia o wyborze tej szkoły 

 
do 12 lipca 2018 r. 

( do 13 grudnia 2018r.) 

 
do 27 sierpnia 2018 r. 
(do 25 stycznia 2019r.) 

7. Potwierdzenie 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, a w przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe - także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 
 

do 19 lipca 2018 r. 
godz.12.00 

(do 20 grudnia 2018r.  
do godz.12.00) 

 

 
 

do 30 sierpnia 2018 r. 
do godz.12.00 

( do 30 stycznia 2019r. 
do godz.12.00) 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisje rekrutacyjne list kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

do 20 lipca 2018 r. 
godz.13.00 

(21 grudnia 2018r. 
godz.15.00) 

do 31 sierpnia 2018 r 
godz.13.00 

( 31 stycznia 2019r. 
godz.15.00) 

9. Poinformowanie Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty przez dyrektora o 
liczbie wolnych miejsc  
w szkole 

do 20 lipca 2018 r. 
godz.15.00 

(21 grudnia 2018r.  
godz. 15.00) 

 

do 31 sierpnia 2018 r. 
godz.13.00 

(31 stycznia 2019r. 
godz.15.00) 

 
 

§ 5. 

Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów, wyników egzaminu gimnazjalnego i innych 

osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum 

  

1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum 

kandydat może otrzymać maksymalnie 80 punktów. 

Za oceny wyrażone stopniu:  

1) celującym –   przyznaje się po 18 punktów; 

2) bardzo dobrym –  przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym –   przyznaje się po 14 punktów; 

4) dostatecznym –  przyznaje się po 8 punktów; 



5) dopuszczającym –  przyznaje się po 2 punkty. 

 

2. Za świadectwo z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.  

3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 punkty.  

4. Za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na 

świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może otrzymać maksymalnie 13 punktów. 

4.1.  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

4.1.1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

4.1.2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów, 

4.1.3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów; 

4.2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

4.2.1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

4.2.2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

4.2.3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

4.3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

4.3.1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 

punktów, 

4.3.2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów, 

4.3.3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów, 

4.3.4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

4.3.5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów, 

4.3.6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 

punkty; 



4.4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

4.4.1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 10 punktów, 

4.4.2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów, 

4.4.3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów, 

4.4.4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

4.4.5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

4.4.6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

4.5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 

4.1. – 4.4., artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 

inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

4.5.1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

4.5.2. krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

4.5.3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

4.5.4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,  

z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18 punktów.  

 

6. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego kandydat może 

otrzymać maksymalnie 100 punktów: 

 



 

 

a) wynik przedstawiony w procentach z: 

1) języka polskiego, 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

3) matematyki, 

4) przedmiotów przyrodniczych, 

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

- mnoży się przez 0,2; 

b) wynik przedstawiony w procentach z: 

1) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08, 

2) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12. 

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW  

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA   200 punktów 

 

5. Niezależnie od wyżej określonych zasad, przyjmowany jest do wybranej szkoły: 

a) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej  

b) laureat olimpiad dla gimnazjalistów: 

− Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów, 

− Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów 

− Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów 

c) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim. 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów poświadczających ww. osiągnięcia. 

Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach, z wpisem laureat/finalista 

olimpiady, laureat konkursu w kolumnie „liczba uzyskanych punktów”. 

§ 6. 

Terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także 

terminy składania dokumentów na semestr pierwszy szkół policealnych rozpoczynających naukę 

we wrześniu 

1. Do szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy: 

a) posiadają wykształcenie średnie 



a) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa  

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

− wielodzietność rodziny kandydata, 

− niepełnosprawność kandydata, 

− niepełnosprawność dziecka kandydata, 

− niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

− samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła,  

o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

− podanie o przyjęcie do szkoły (według ustalonego wzoru) 

− świadectwo ukończenia szkoły średniej 

− trzy fotografie 

− zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w wybranym zawodzie 

5. Szczegółowy terminarz: 

 
Lp. 

 
Rodzaj czynności 

Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 
uzupełniającym 

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

od 4 czerwca 2018 r.  
do 22 czerwca 2018 r. 
do godz.15.00 
( od 12 listopada 2018r. 
do 26 listopada 2018r. 
do godz.15.00) 

1 sierpnia 2018 r. 
do 3 sierpnia 2018 r. 
do godz. 15.00 
( od 2 stycznia 2019r. 
do 4 stycznia 2019r.) 



rekrutacyjnym  

2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie  
do szkoły policealnej 
i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których 
mowa w art. 150ust. 7 ustawy 

 
 
 
 
do 26 czerwca 2018 r. 
( do 27 listopada 2018r.)  

 
 
 
 
do 9 sierpnia 2018 r. 
(do 9 stycznia 2019r.) 

3. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisje rekrutacyjne list 
kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów 
niezakwalifikowanych 

do 11 lipca 2018 r. 
godz.10.00 

(12 grudnia 2018r. 
godz. 10.00) 

 

do 24 sierpnia 2018 r. 
godz.10.00 

( 24 stycznia 2019r. 
godz.10.00) 

4. Wydanie przez szkoły skierowania 
na badanie lekarskie kandydatowi z 
listy kandydatów 
zakwalifikowanych, w przypadku 
złożenia przez kandydata 
oświadczenia o wyborze tej szkoły 

 
do 12 lipca 2018r. 
(do 13 grudnia 2018r.) 

 
do 27 sierpnia 2018 r. 
( do 25 stycznia 2019r.) 

5. Potwierdzenie woli przyjęcia w 
postaci przedłożenia do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 
 
 

 
do 19 lipca 2018 r. 
do godz.12.00 
(do 20 grudnia 2018r. 
do godz. 12.00) 

 
do 30 sierpnia 2018 r. 
do godz.12.00 
(do 30 stycznia 2019r. 
do godz.12.00) 

6. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisje rekrutacyjne list 
kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych  

do 20 lipca 2018 r. 
godz.13.00 
( 21 grudnia 2018r. 
godz.15.00)  
 

do 31 sierpnia 2018r. 
godz.13.00 
(31 stycznia 2019r). 
 

 

 

§ 7. 

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna: 

1. Gromadzi dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie ilu kandydatów wybrało daną szkołę 

jako pierwszą, drugą lub trzecią, 

2. Przygotowuje listę kandydatów z przeprowadzonymi według § 5 przeliczeniem punktów 

3. Ogłasza wyniki rekrutacji wg ustalonych wzorów, uwzględniając zasadę umieszczania 

kandydatów na liście uszeregowanych w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę 

punktów uprawniającą do przyjęcia. 



 

§ 8. 

1. Klasy pierwsze szkół ponadgimnazjalnych utworzone będą z listy kandydatów ustalonej 

według ilości zdobytych przez nich punktów. 

2. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów pierwszeństwo mają: 

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki, 

c) 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. 

 

§ 9. 

Kandydaci z orzeczeniami i opiniami z poradni psychologiczno – pedagogicznych mają 

zagwarantowane miejsce w danym typie szkoły, pod warunkiem, że szkoła dysponuje w dniu złożenia 

wniosku wolnymi miejscami. 

§ 10. 

1. Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych rozpatruje 

Szkolna Komisja Odwoławcza w terminie trzech dni od ogłoszenia listy przyjęć. Podstawą 

odwołania mogą być tylko formalne uchybienia związane z regulaminem przyjęć. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.w sprawie sposobu przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu  

i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

 

Regulamin przyjęty uchwałą RP z dnia 22.01.2018r. 

 

Przewodniczący 

Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej 

	


