REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

TECHNIKUM ZAWODOWEGO NR 2 W KOSZALINIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 3 /2018
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia 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 szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o
której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej
branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół
policealnych w województwie zachodniopomorskim.
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017r. poz. 59 ze zm. poz. 949, 2203) oraz art. 149, 155 i 165 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.
poz. 949, 2203)

I. Dyrekcja Zespołu Szkół nr 8 w Koszalinie organizuje w roku szkolnym 2018/2019 nabór do:
Szkoła/profil

Cykl
kształcenia

Ilość
oddziałów

Ilość
miejsc

- technik usług fryzjerskich

4 lata

1/2

14

- technik technologii żywności

4 lata

1/2

14

Uwagi

TECHNIKUM ZAWODOWE nr 2

II. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję
rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków.
III. Komisja działa do dnia zakończenia rekrutacji w danym roku szkolnym.
IV. Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Technikum
Zawodowego nr 2
- trzy aktualne fotografie podpisane na odwrocie;
- karta zdrowia;
- świadectwo ukończenia gimnazjum;
- zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie
- ewentualne wnioski lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
V. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum Zawodowego zdecyduje liczba punktów
ustalona w toku postępowania kwalifikacyjnego.

1) W procesie rekrutacji można otrzymać maksymalnie 200 punktów.
Punktacji będą podlegać:
a) egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 pkt./ 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na
egzaminie gimnazjalnym z zakresów: j. polskiego, historii i WOS ,matematyki, przedmiotów
przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym .
b) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - 79 punktów.
c) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie – 21 punktów

W zawodzie TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH za świadectwo punkty są przyznawane
z czterech przedmiotów:
- język polski
- matematyka
- biologia
- plastyka/zajęcia artystyczne
wg zasad:
celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty
W zawodzie TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI za świadectwo punkty są przyznawane
z czterech przedmiotów:
- język polski
- matematyka
- chemia
- plastyka/zajęcia artystyczne
wg zasad:
celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punktów
VI. Za szczególne osiągnięcia szkolne komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna może przyznać
maksymalnie 21 pkt. Szczególnymi osiągnięciami są dokonania i sukcesy kandydata wpisane na
świadectwie ukończenia gimnazjum. Punkty przyznaje się za:

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA

LICZBA
PUNKTÓW
MAKSYMALNIE

Tytuły w zawodach wiedzy
1. Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorów Oświaty na
podst. porozumień
- finalista konkursów przedmiotowych – 10 pkt
- laureat konkursów tematycznych lub konkursów interdyscyplinarnych – 7 pkt
- finalista konkursów tematycznych lub konkursów interdyscyplinarnych – 5 pkt
2. Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie
– artystyczne
- Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych ramowym planem nauczania.
szkoła artystyczna – 10 pkt
- Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania.
szkoła artystyczna – 4 pkt
- Finalista turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoła
artystyczna – 3 pkt
3. Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez KO
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- Finalista (≥2) konkursów przedmiotowych – 10 pkt
- Laureat (≥2) konkursów tematycznych lub konkursów interdyscyplinarnych – 7 pkt
- Finalista (≥2) konkursów tematycznych lub konkursów interdyscyplinarnych – 5 pkt
- Finalista konkursów przedmiotowych – 7 pkt
-Laureat konkursów tematycznych lub konkursów interdyscyplinarnych – 5 pkt
-Finalista konkursów tematycznych, interdyscyplinarnych – 3 pkt
4. Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub turnieje wiedzy artystycznej
- Finalista (≥2) konkursów przedmiotowych objętych ramowym planem nauczania szkoła
artystyczna – 10 pkt
- Laureat (≥2) turnieju z przedmiotu przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania.
szkoła artystyczna – 7 pkt
- Finalista (≥2) turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoła artystyczna – 5 pkt
- Finalista konkursu z przedmiotu przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoła
artystyczna – 7 pkt
- Laureat turnieju z przedmiotu przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoła
artystyczna – 3 pkt
- Finalista turnieju z przedmiotu (lub -ów) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoła
artystyczna – 2 pkt
5. Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez KO lub inne
podmioty działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu
- Międzynarodowym – 4
- Krajowym – 3
- Wojewódzkim – 2
- Powiatowym – 1
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
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VII. Kandydat do szkoły składając dokumenty posługuje się potwierdzonymi przez dyrektora
gimnazjum kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
VIII. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim – zgodnie z listą ogłoszoną przez Kuratora Oświaty do końca lutego 2018

IX. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc przyjmowani będą kandydaci, którzy
uzyskają większą liczbę punktów, aż do wyczerpania zaplanowanej w limicie liczby miejsc.

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM:
Termin w rekrutacji zasadniczej
od 9 maja 2018 r.
do 19 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00
od 9 maja 2018r.
do 5 lipca 2018r.

od
do
do
od
do

15 czerwca
19 czerwca
godz.15.00
22 czerwca
26 czerwca

2018r.
2018r.
2018 r.
2018 r.

Rodzaj czynności
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
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 przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust.4
i ust.7, art. 155 ust. 4 i ust.7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy
wprowadzające.
Możliwość dokonania zmiany wybranej szkoły
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do godz. 15.00
do 28 czerwca 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy
pierwszej technikum oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
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, a także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

dnia 6 lipca 2018 r.
do godz. 12.00
do 10 lipca 2018r.
do godz. 15.00

dnia 11 lipca 2018 r.
do godz. 12.00
dnia 12 lipca 2018r. do godz.15.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych
miejsc w szkole

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM:
Termin w rekrutacji zasadniczej
od 12 lipca 2018 r.
od godz. 12.00
do 16 lipca 2018 r.
do godz. 15.00

Rodzaj czynności
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 lipca 2018 r.
do 3 sierpnia 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy
pierwszej technikum oraz 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. 20t ust. 7 ustawy o systemie
oświaty
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy
pierwszej technikum oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
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
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 3 sierpnia 2018 r.

dnia 7 sierpnia 2018 r.
do godz.12.00
do 9 sierpnia 2018 r.
do godz. 12.00

dnia 10 sierpnia 2018 r.
do godz. 12.00
dnia 10 sierpnia 2018 r.
do godz. 15.00

