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ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW 

do Branżowej Szkoły I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna  

 dla uczniów klas gimnazjum 

§1 

              Na podstawie Zarządzenia nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty                            

z dnia 30.01.2019r., na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2, art.161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r poz.996 ze zm.) oraz § 11 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia  16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół                           

i placówek  (Dz. U. z 2017 r poz.610) ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów szkół 

podstawowych na rok szkolny 2019/2020. 

§2 

Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy: 

a. potrzeb środowiska; 

b. wniosków Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego; 

c. decyzji organu prowadzącego. 

§3 

1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna 

powoływana przez Dyrektora Szkoły. 

2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione 

odwołanie do dyrektora szkoły. 

3. W postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady 

poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy 

państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie 

danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000). 

§4 

1. Do Branżowej Szkoły I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna przyjmowani są 

absolwenci gimnazjum w wieku od 15-18 lat. 

2. Szkoła prowadzi rekrutację na kierunki kształcenia: 

a. Operator obrabiarek skrawających CNC 

b. Ślusarz 
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§5 

1.O przyjęciu do szkoły decyduje w pierwszej kolejności ocena z zachowania  uzyskana                       

w poprzednim etapie kształcenia.  

2. Do szkoły nie będą przyjmowani kandydaci z nagannym zachowaniem. 

2.W przypadku naboru na kierunek Operator obrabiarek skrawających CNC – szkoła 

dysponuje ograniczoną liczbą miejsc. 

3.W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających warunek z pkt. 1 o przyjęciu mogą 

decydować: 

a. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z takich przedmiotów jak: 

- matematyka 

- język angielski 

- język polski 

- technika 

 b. Liczba punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego. 

4. Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za: 

1. Egzamin gimnazjalny: maksymalnie 100 punktów 

2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia gimmnazjum maksymalnie 100, w 

tym: 

• maksymalnie 72 punkty (oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych według skali: 

celujący – 18 pkt 

bardzo dobry- 17 pkt 

dobry – 14 pkt 

dostateczny – 8pkt 

dopuszczający – 2pkt  

• przedmioty: j. polski, matematyka, język obcy  i  technika 

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 10           

punktów. 
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4.Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z :  

o języka polskiego – mnoży się przez 0,35 

o matematyki - mnoży się przez 0,35 

o języka obcego nowożytnego -mnoży się przez 0,3 

    5.Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie  - maksymalnie 9 

punktów. 

 6. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim – maksymalnie 9 punktów. 

5. Suma wszystkich punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym wynosi 200. 

  

 

§6 

Do podania do szkoły należy dołączyć: 

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum. 

1. Zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach  egzaminu gimnazjalnego. 

2. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

3.Dwa zdjęcia legitymacyjne. 

§7 

1.Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:                                                                  

od 6 maja  – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

2.Od 21 do 28 czerwca 2019 r. do godz. 15.30 – dostarczenie do szkoły świadectwa 

ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu  gimnazjalnego. 

3. 5 lipca 2019 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości prze komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

4. 5 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 10 lipca 2019 r do godz. 15.30 – wydanie przez szkołę 

dla kandydatów zakwalifikowanych do szkoły skierowań na badania lekarskie. 

5. Do 10 lipca 2019 r do godz.15.30 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez 

dostarczenie: 
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a)oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenie o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, o ile wcześniej nie zostały złożone, 

b)zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie. 

6. 11 lipca 2019 r godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 

7.12 lipca 2019 r – poinformowanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkole po zakończonym terminie postępowania rekrutacyjnego. 

§8 

1.W przypadku zakwestionowania przez rodziców/opiekunów prawnych nieprzyjęcia ich 

dziecka  do Szkoły Branżowej I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna, w terminie 7 dni od dnia 

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą wystąpić  do komisji rekrutacyjnej z pisemnym 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

 

 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez 

rodziców/opiekunów prawnych kandydata z wnioskiem o uzasadnienie odmowy. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu 

rekrutacyjnym.  

 

3.  Rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą wnieść do dyrektora Szkoły Branżowej I 

Stopnia odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. Obowiązuje forma pisemna.  

 

4. Dyrektor Szkoły Branżowej I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.                            

Na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły Branżowej I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna służy 

skarga do sądu administracyjnego.  

 

§9 

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy 

prawa oświatowego. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 


