
 

 

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim Publiczne Technikum z siedzibą w Dobrzeniu Małym 

 

         

Regulamin rekrutacji  kandydatów do klasy pierwszej 

Publicznego Technikum  z siedzibą w Dobrzeniu Małym-2018/2019 

I. Podstawa prawna: 

     1. Art. 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z  2017 poz. 59 z póź   

      zmianami)  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca 2017 w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz 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) 

3. Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22  stycznia  2018 

4. Zarządzenie nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2018 

 

 

II. Rekrutacja obejmuje nabór do oddziału w dwóch zawodach; 

     -  technik informatyk ( z dodatkowym świadectwem  CISCO; z darmowym oprogramowaniem dla 

ucznia DreamSpark) 

     -  technik logistyk  

III. Terminarz rekrutacji do szkoły.  

l.p. Rodzaj czynności  

Termin w postępowaniu:  

 rekrutacyjnym 

 

 uzupełniającym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjecie do 

technikum  wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym  

28 maja – 22 czerwca 2018 

 

 

do 16 lipca 2018 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

technikum o świadectwo ukończenia 

gimnazjum oraz o zaświadczenie o 

wynikach egzaminu gimnazjalnego  

22 - 26 czerwca 2018 

 

 

- 

3. 

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjecie do technikum  i 

dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu 

22 czerwca – 06 lipca 2018 

  

 

 

od 17 – 31 lipca 2018 



rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

czynności, o których mowa w art. 20t 

ust.7 ustawy  

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów nie 

zakwalifikowanych do technikum 

11  lipca 2018- godz.12:00 

 

 

1  sierpnia 2018 godz. 

12:00 

5. 

Wydanie przez szkołę skierowania na 

badanie lekarskie kandydatowi z listy 

kandydatów zakwalifikowanych, w 

przypadku złożenia przez kandydata 

oświadczenia, o wyborze szkoły 

11-12 lipca  2018 

 

 

 

do 24 sierpnia 2018 

6. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia 

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu gimnazjalnego a 

także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu  

11-13  lipca  2018 do godz. 

12:00 

 

 

 

24-28 sierpnia 2018 

7. 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
16 lipca 2018 – godz. 14:00 

 

28 sierpnia 2018- 

godz.12:00 

8 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 

w technikum. 
16  lipca 2018 godz. 15:00 

 

28 sierpnia 2018 – godz. 

15:00 

 

IV. Wymagane dokumenty: 

1. wniosek o przyjęcie do szkoły ; 

2. świadectwo ukończenia szkoły oraz  zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego;  

3. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie; 

4. kandydaci — laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane 

przez komisje konkursowe; 

 

V. Absolwent gimnazjum ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać max 200 pkt.  

1. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty 

przyjmując następującą wartość punktową ocen: 

1) celujący – 18 pkt. 

2) bardzo dobry – 17 pkt. 

3) dobry – 14 pkt. 

4) dostateczny – 8 pkt. 

5) dopuszczający – 2 pkt. 

 

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 



1) język polski, 

2) historia i wiedza o społeczeństwie, 

3) matematyka, 

4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia) 

5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym  

     - mnoży się  przez 0,2. 

 

3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d za: 

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 pkt. 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim  organizowanym przez 

kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, 

b) tytułu laureata konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów     

       3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez   

     kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje    

się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt 

       4)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-3, artystycznych   

             lub sportowych, organizowanych przez  kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie   

             szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt, 

b) krajowym – przyznaje się 3 pkt, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt. 

       5)  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w   

             szczególności w formie wolontariatu  - przyznaje się 3 pkt. 

4.  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,  

      artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie   

      osiągnięcia wynosi 18 pkt. 

 



5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu  punkty przelicza się             

     zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z dnia 14 marca  2017 r., o którym mowa  w § 1 pkt 1. 

 

VI. przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym  

 

l.p. Zawód  Przedmioty  

1 Technik 

informatyk  

 

j. polski 

matematyka  

informatyka j. angielski  

2 Technik logistyk zajęcia techniczne  j. angielski  

 

 

VII.  Kandydaci będą przyjmowani do technikum  aż do wyczerpania  wolnych miejsc. 

 

VIII. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się w danym zawodzie, komisja może zaproponować 

naukę w innym typie szkoły w ramach Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. 

 

IX. Tryb odwoławczy 

1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia   z siedzibą w Dobrzeniu 

Małym przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół.  Komisja 

podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a 

następnie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.(tablica ogłoszeń w szkole – korytarz na parterze). 

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub 

kandydata pełnoletniego z wnioskiem Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do 

dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do Sądu 

Administracyjnego. 

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

 

 


