ZESPÓŁ SZKÓŁ nr12
im. Jana III Sobieskiego
ul. Śląska 20
w Gorzowie Wlkp.

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW
do klas pierwszych Technikum nr 8

w Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie Wlkp.
na§ 1
rok szkolny 2017/2018

Zasady przyjęć uczniów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych
określa art. 14 ust. 1 pkt. 2ustawy Prawo oświatowe i art. 204 ust. 1 i 4 ustawy z dnia
14
grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz
Zarządzenie nr 18/2017 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018.
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§1
Rekrutacja kandydatów do czteroletniego technikum zostanie przeprowadzona
w formie elektronicznej w terminie do 7 lipca 2017 roku.
Wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić elektronicznie na stronie
www.edu.gorzow.pl zakładka e-nabór do szkół ponadgimnazjalnych.
Wydrukowany wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.
Harmonogram rekrutacji
składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – od 15 do 26 maja 2017r.;
składanie kopii: świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego – od 23 do 27 czerwca 2017r.
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych –29 czerwca 2017r. o godz. 12.00;
potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone wcześniej oraz zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – do
6 lipca 2017r. do godziny 15:00.
ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych – 7 lipca 2017r. o godz. 12:00.
Nabór uzupełniający od 7 lipca do 8 sierpnia 2017r.

§2
1. Kandydaci

do klas pierwszych Technikum nr 8 składają dokumenty
w sekretariacie Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Gorzowie
Wlkp., ul. Śląska 20.
2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do pierwszej klasy
technikum:
 podanie – wniosek o przyjęcie do szkoły – do 26 maja 2017r.
 2 podpisane fotografie – od 7 lipca 2017r.
§3
1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum nr 8 w Zespole Szkół nr 12

im. Jana III Sobieskiego decydować będzie liczba punktów możliwych
do uzyskania przez kandydata w procesie rekrutacji, a ustalona na 200, w tym:
1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów;
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2) za ocenę z języka polskiego – maksymalnie 18 punktów;
3) za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie –
maksymalnie 54 punktów: po 18 punktów za każde zajęcia edukacyjne;
w przypadku języka obcego ocena z obowiązkowego języka obcego ujętego
w szkolnym planie nauczania;
4) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem: 7 punktów,
5) za osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum –
maksymalnie 21 punktów, w tym:
a) za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się
10 punktów.
1) Konkurs przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów;
2) Konkurs przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów;
3) Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów;
4) Konkurs przedmiotowy z geografii dla uczniów gimnazjów;
5) Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów gimnazjów;
6) Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów gimnazjów;
7) Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów;
8) Konkurs przedmiotowy z języka francuskiego dla uczniów gimnazjów;
9) Konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów;
10)Konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów gimnazjów;
11)Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.
b) Za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego przyznaje się 7 pkt.
Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego przyznaje się 5 pkt.

1) Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”;
2) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”;
3) XVI Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”;
4) VII Konkurs Biblijny;
5) XI Konkurs Wiedzy o Sztuce w kategoriach „Muzyka” i „Plastyka”;
6) XXXV Lubuski Konkurs Przyrodniczy;
7) Konkurs Fizyczny PTF „Świat polskiej fizyki”;
8) XVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej;
9) XXXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Szkolnej;
10) Lubuska Gimnazjalna Platforma Wiedzy ;
11) Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła
II „Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjum;
12) Ogólnopolski konkurs tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie
Polaków w latach 1914-1989”;
13) Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”;
14) IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Filmie „Zmagania z X Muzą”;
15) „Czytanie Warte Zachodu”;
16) Konkurs Poprawnej Polszczyzny „Licz się ze słowami”;
17) Konkurs Matematyczny „Policz się z matematyką”;
18) Konkurs Fizyczny „Niuton Nie Pyton”;
19) Konkurs Matematyczny im. Majki Ostrowskiej;
20) XV konkurs fizyki „Fizyka w sporcie”;
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21)
22)
23)
24)
25)
26)

o
o
o
o
o

Ptaki Parku Narodowego „Ujście Warty”;
Lubuska Olimpiada Młodzieży – Gimnazjada;
Ogólnopolski Konkurs Twórczości Artystycznej OKTA;
Bóg, honor, ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa;
Konkurs Wiedzy Biblijnej „Młody Biblista”;
poprzednie edycje ww. zawodów.

c) za:
osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu,
lub środowiska szkolnego – 3 punkty,
osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu
międzynarodowym, niewymienionych w lit. b – 4 punkty,
osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu
krajowym, niewymienionych w lit. b – 3 punkty,
osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu
wojewódzkim, niewymienionych w lit. b – 2 punkty,
osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu
powiatowym, niewymienionych w lit. b – 1punkt.

2. Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów
procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego wpisanych
w zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej przez wskaźnik 0,2 (wynik
zaokrągla się do pełnych punktów, w ten sposób, że mniej niż 0,5 punktu pomija się,
a od 0,5 punktu zaokrągla się do pełnego punktu).
Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (język obcy
nowożytny) nie są brane pod uwagę.
3. Za egzamin gimnazjalny przeprowadzony przed 2012 rokiem przyznawana jest łączna
liczba punktów wpisanych w zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej, za część
humanistyczną i część matematyczno-przyrodniczą.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązywać będzie następujący system przeliczania
ocen z 4 przedmiotów na punkty:
 z języka polskiego (max 18 punktów):
o celujący
18 punktów,
o bardzo dobry 17 punktów,
o dobry
14 punktów,
o dostateczny
8 punktów,
o dopuszczający 2 punkty
 z języka obcego, informatyki i geografii (max 54 punkty):
o celujący
18 punktów,
o bardzo dobry 17 punktów,
o dobry
14 punktów,
o dostateczny
8 punktów,
o dopuszczający 2 punkty
.
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§4
1. Po

otrzymaniu od kandydatów wszystkich wymaganych dokumentów oraz
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjna
sporządza listy uczniów przyjętych do klas pierwszych.
2. O kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z § 3
Regulaminu.
3. Jeżeli pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, określony w ust. 1, nie
pozwoli na ostateczne rozstrzygnięcie (kandydaci uzyskali w tym etapie
równorzędne wyniki , a szkoła dysponuje wolnymi miejscami), przeprowadza się
kolejny etap postępowania obejmujący łącznie następujące kryteria i liczbę
punktów dla każdego kryterium:

Lp.

Kryterium

liczba pkt.

1.

wielodzietność rodziny kandydata

1

2.

niepełnosprawność kandydata

1

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

1
§5

1. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,
b) ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
c) sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.
2. Listy, o których mowa w ust. 1b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

§6
1.Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

§7
1.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, która przeprowadziła postępowanie
rekrutacyjne przez okres jednego roku.
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§8
1.Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej szkoły
ponadgimnazjalnej w przypadku gdy:
 liczba kandydatów do klasy pierwszej (semestr pierwszy) jest mniejsza lub
równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła i nie powołano
szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej,
 uczeń powraca z zagranicy.

Regulamin przyjęty przez Radę Pedagogiczną

10 maja 2017 r.
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