Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
TECHNIKUM
Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
w roku szkolnym 2017/2018
1. Rekrutacja do Technikum w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Koninie prowadzona jest w systemie elektronicznym (konin.edu.com.pl).
2. Regulamin opracowano na podstawie
a. 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)
b. Zarządzenia NR 110.1.35.2017 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 13
kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
3. Do Technikum w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Koninie przyjmuje się kandydatów, którzy:
a. ukończyli gimnazjum,
b. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w określonym zawodzie,
c. złożyli wymagane dokumenty.
4. Kandydaci określają swoje preferencje w wyborze szkół i klas przez stronę: konin.edu.com.pl
a. kandydaci mogą wybrać co najwyżej 3 szkoły i dowolną liczbę klas w tych szkołach,
b. szkołą pierwszego wyboru dla kandydata jest szkoła w której znajduje się klasa z nr 1 na
liście preferencji,
c. kandydaci dostarczają wymaganą dokumentację do szkoły pierwszego wyboru zgodnie
z obowiązującym harmonogramem.
5. O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decydować będzie lista rankingowa. Kryteria
przyjęć uwzględniają punktowy wynik egzaminu gimnazjalnego, punkty uzyskane za oceny z zajęć
edukacyjnych oraz punkty uzyskane za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum. Maksymalnie uczeń może uzyskać 200 punktów, w tym:
a. uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego (wynik przedstawiony w procentach) –
mnoży się przez 0,2), co daje odpowiednio - język polski(max 20pkt), historia i wiedza o
społeczeństwie (max20pkt), matematyczno-przyrodniczej: matematyka (max 20pkt),
przedmioty przyrodnicze (max 20pkt), języka obcego nowożytnego – poziom
podstawowy(max 20pkt), (maksymalnie 5 x 20 = max 100 punktów),
b. uzyskane z przeliczenia ocen z przedmiotów punktowanych na świadectwie ukończenia
gimnazjum wg zasady punkty za oceny wyrażone w stopniu: (celującym -18pkt, bardzo
dobrym -17pkt., dobrym-14 pkt., dostatecznym – 8pkt, dopuszczającym – 2pkt ) max.
4x18 = max 72 pkt,
oddział

Nazwa kierunku

Przedmioty punktowane

1TB

311204 Technik
budownictwa

1TGd

311104 Technik geodeta

język polski
matematyka
język obcy - najwyższa
ocena
informatyka
język polski
matematyka
język obcy - najwyższa
ocena
informatyka

1TL

333107 Technik logistyk

język polski
matematyka
język obcy - najwyższa
ocena
informatyka
1TŻg
343404 Technik żywienia i język polski
usług gastronomicznych
matematyka
język obcy - najwyższa
ocena
informatyka
1TH
422402 Technik
język polski
hotelarstwa
matematyka
język obcy - najwyższa
ocena
informatyka
1TA
314202 Technik
język polski
architektury krajobrazu
matematyka
język obcy - najwyższa
ocena
informatyka
1TLe
Technik leśnik
język polski
matematyka
język obcy - najwyższa
ocena
informatyka
6. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może
uzyskać:
a. za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów,
b. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
01.tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
02.tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje
się 7 punktów,
03.tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
5 punktów;
c. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
01.dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się
10 punktów,
02.dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
03.dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
04.tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
05.tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje
się 5 punktów,
06.tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 3 punkty;
7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.
8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w
tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z
art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz
rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002, Nr 13, poz.125 ze
zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności.
10. W przypadku uzyskania równej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do wszystkich klas mają:
a. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z dz. u.
2004 nr 26 poz 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami,
b. Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o
systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
11.Postępowanie rekrutacyjne kandydatów do klas pierwszych przeprowadza szkolna komisja
rekrutacyjna zwana dalej komisją, powołana przez dyrektora szkoły.
12. Szkolna Komisja Rekrutacyjna, działając na podstawie obowiązujących przepisów przede
wszystkim:
a. weryfikuje spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,
b. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne i ogłasza wyniki rekrutacji w terminach
określonych w obowiązującym Zarządzeniu NR 110.1.35.2017 WIELKOPOLSKIEGO
KURATORA OŚWIATY z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego,
c. sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego,
d. przeprowadza postępowanie rekrutacji uzupełniającej,
e. rozpatruje odwołania od wyników rekrutacji.
13.Wymagana dokumentacja:
a. podanie o przyjęcie na obowiązującym formularzu (wydruk z naboru elektronicznego),
b. orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (skierowanie do lekarza wydaje szkoła),
c. trzy fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
d. ewentualne zaświadczenia lub oświadczenia dotyczące spełnienia preferencyjnych
warunków wymienionych w punkcie 10. niniejszego dokumentu,
e. potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego,
f. świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
(jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w Technikum).
14.W terminie 3 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic
kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia.
15.W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna
sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
16.W terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może złożyć do dyrektora
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
17.W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.

