REGULAMIN
rekrutacji uczniów po szkole podstawowej
do Technikum nr 1 wchodzącego w skład
Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku
w roku szkolnym 2020/2021
PODSTAWA PRAWNA
1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn.
„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz.
1148 ze zm.),
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.),
4) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 657),
5) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobie ganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 781),
6) zarządzenie Nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I
publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół
policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok
szkolny2020/2021 w województwie podkarpackim,
7) zarządzenie Nr 7 / 2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej,
8) zarządzenie Nr 8 /2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 9 marca 2020r.w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7 / 2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28
lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych w roku szkolnym 2019/2020, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Ilekroć w tym regulaminie jest mowa bez określenia o:
1) Szkole lub Technikum – należy przez to rozumieć Technikum nr 1 wchodzące
w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku.
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół nr 1
im. Karola Adamieckiego w Sanoku.
3) Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół nr 1
im. Karola Adamieckiego w Sanoku.
4) Komisji – należy przez to rozumieć Szkolną Komisję Rekrutacyjno –
Kwalifikacyjną.
5) Regulaminie – należy rozumieć niniejszy regulamin rekrutacji do Technikum.
2. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do technikum.
3. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać się absolwenci klas ósmych
szkoły podstawowej.
4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum powinni posiadać
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Rozdział 2
Postanowienia szczegółowe
§ 2.
1. Kandydat lub jego rodzice zgłaszają się do szkoły po pobranie wygenerowanego wniosku
lub generują wniosek ze strony internetowej szkoły.
2. Rekrutacja odbywa się wg następującego harmonogramu:
1) w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020 roku (do godz.15.00) kandydat lub
jego rodzice składają:
a) wniosek wraz z załącznikiem podpisany przez kandydata i jego
rodziców/opiekunów,
b) załączniki - dokumenty, na podstawie których można potwierdzić spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym;
2) w terminie od 15 cze rwca do 11 sierpnia 2020 roku komis ja rekrutacyjna:
a)

dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
3) w terminie od 26 czerwca do 10 lipca 2020 roku (do godz. 15.00) kandydat lub
jego rodzice uzupełniają:
oryginały lub poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, kopie
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
4) w te rminie od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 roku (do godz.15.00) kandydat lub jego
rodzice uzupełniają:
zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty oraz mają możliwość zmiany
wniosku o przyjęcie, w tym zamianę szkół do których uczeń kandyduje.
5) 12 sierpnia 2020 roku zostają podane do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
6) w terminie od 13 do 18 sierpnia 2020 roku (do godz. 15.00) rodzice kandydata lub
kandydat pełnoletni:
a) dokonują potwierdzenia woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły,
b) przedkładają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

o

braku

c) dostarczają kartę zdrowia,
d) przedkładają 2 zdjęcia.
7) 19 sierpnia 2020 roku (do godz. 14.00) zostają podane do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
§ 3.
1.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum składają podanie, do
którego załączają:
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
3) kartę zdrowia ucznia,
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie, wydawane na podstawie odrębnych przepisów,
5) opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi,
6) zaświadczenia laureatów i finalistów olimpiad i konkursów,
7) dwie fotografie legitymacyjne.

2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 składają dokumenty w terminach ustalonych
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w dniach i godzinach ustalonych przez
Dyrektora Szkoły.
§4
1.

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję
przewodniczącego oraz określa zadania członków.

2.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

Rekrutacyjną,

wyznacza

jej

1) opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,
2) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
3) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,
4) sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
3.

Szkolny regulamin rekrutacji określa:
1) wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
2) sposób przyjmowania
gimnazjalnego,

uczniów

zwolnionych

ze

zdawania

egzaminu

3) tryb odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora
Szkoły,
4) inne sprawy istotne dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do szkoły.
§5
1.

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie
szkoły podstawowej.

2. Przyjęciu kandydatów do Technikum decydują kryteria, które uwzględniają:
1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) osiągnięcia ucznia:
a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
b) szczególne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum może otrzymać
w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.
4. Sposób punktacji:
1) wynik egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów,
2) oceny na ś wiadectwie ukończenia s zkoły podstawowe j - maksymalnie 72
punktów,

3) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej - maksymalnie 28 punktów.
5. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty
następująco:
1) celujący

- 18 pkt

2) bardzo dobry

- 17 pkt

3) dobry

- 14 pkt

4) dostateczny

- 8 pkt

5) dopuszczający

- 2 pkt

6. O przyjęciu kandydatów do Technikum decydują kryteria, które uwzględniają:
1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
a) Technikum nr 1, zawód technik ekonomista : język polski, matematyka, język
obcy, geografia,
b) Technikum nr 1, zawód technik rachunkowości: język polski, matematyka,
język obcy, geografia.
c) Technikum nr 1, zawód technik hotelarstwa : język polski, matematyka, język
obcy, geografia,
d) Technikum nr 1, zawód technik żywienia i usług gastronomicznych: język
polski, matematyka, język obcy, geografia,
e) Technikum nr 1, zawód logistyk: język polski, matematyka, język obcy,
geografia.
7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty
rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu w przypadku
wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym. W praktyce oznacza to, że za wyniki każdej
części egzaminu można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
8. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty lub jego wybranej części przelicza
się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej według
poniższych zasad:
1) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu
ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii,
wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy
czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
celującym - przyznaje się po 20 punktów,
bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
celującym - przyznaje się po 20 punktów,
bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się prze z 2;
c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
celującym - przyznaje się po 20 punktów,
bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się prze z 4;
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
celującym - przyznaje się 20 punktów,
bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
dobrym - przyznaje się 13 punktów,
dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
dopuszczającym - przyznaje się 2 punktu.
2) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty,
przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4, oceny wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub dana
część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie.
9. Za szczególne osiągnięcia kandydat można otrzymać:
1) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów;
2) za zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego: 10 punktów,

b) laureat
konkursu
tematycznego
ponadwojewódzkiego:7 punktów,

lub

interdyscyplinarnego

c) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego:
5 punktów;
3) za zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

tematycznego

lub

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

tematycznego

lub

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
3 punkty.
10. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w:
1) zawodach sportowych lub artystycznych kandydaci otrzymują:
a) na szczeblu powiatowym : 1 punkt,
b) na szczeblu wojewódzkim : 2 punkty,
c) na szczeblu ogólnopolskim : 3 punkty,
d) na szczeblu międzynarodowym : 4 punkty;
e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.
11. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za ws zystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
12. W przypadku gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowych
w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
§6
1.

Przy przyjmowaniu do Technikum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
1) kandydat, który ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej,

2) kandydat, który 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,
3) ocena z zachowania,
4) procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty,
5) średnia z przedmiotów obowiązkowych,
6) ocena z języka polskiego,
7) ocena z języka obcego,
8) kandydaci z najlepszą oceną z matematyki.
2.

Kryteria, o których mowa w ust. 1 mają jednakową wartość.

3.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym typie szkoły, o ich
przyjęciu decyduje większa ilość uzyskanych punktów.
§7

1.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają
pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.

2.

Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora
Oświaty oraz innych kuratorów oświaty w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem
Oświaty otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym liczbę punktów wynikającą
z zapisów § 5. ust. 9 lit. b) niniejszego regulaminu.
§ 9.

1. Tryb odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły:
1) wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia – do 22 sierpnia 2020 r.
2) sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3
dni od dnia wystąpienia o s porządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
3) wniesienie do Dyrektora Szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia,
4) Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej –
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora Szkoły.

§ 8.
1. Pozostałe szczegółowe warunki i tryb przyjmowania uczniów do Technikum nie ujęte
w niniejszym regulaminie reguluje Statut oraz odrębne przepisy.

Rozdział 3
Postanowienia końcowe.
§ 9.
Zmiana regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalania.
Podstawą wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie jest każdorazowa zmiana
postanowień statutu dotyczących rekrutacji.

Dyrektor Szkoły
mgr Maria Pospolitak

