
              

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Technicznych 

im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie – Mościcach w roku szkolnym 2018/2019 

 

ZARZĄDZENIE NR 2/18 

MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

z dnia 25 stycznia 2018r 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 2/18 

w sprawie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym a także terminy 

składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 

 

1.   Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018r  

2.   Statut Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie – Mościcach. 

3.   Decyzja Dyrektora Szkoły o powołaniu Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej. 

4.   Kryteria i warunki rekrutacji zawarte w Statucie Szkoły i podane do wiadomości /21 marca 2018r/ 

                                                                              §1 

 

1. Regulamin określa zasady naboru absolwentów gimnazjów do następujących typów szkół: 

                   ►   Technikum – 4 letniego 

 

                   oraz absolwentów liceów i techników do 

       ►  Szkoły Policealnej –  dwuletni okres nauczania 

                                                           ▪ technik fotografii i multimediów 

                                                                                 

                                                                                     §2 
 

1. O przyjęciu do Technikum, będzie decydować suma punktów: 

 za wyniki egzaminu gimnazjalnego 

 za oceny na świadectwie z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych: 

o Technikum w zawodzie 

 

■    technik informatyk – język polski, język obcy, matematyka, informatyka 

■    technik elektronik – język polski, język obcy, matematyka, informatyka 

■    technik elektryk – język polski, język obcy, matematyka, informatyka 

■    technik mechanik – język polski, język obcy, matematyka, informatyka 

■    technik analityk – język polski, język obcy, matematyka, biologia,  

■    fototechnik – język polski, język obcy, matematyka, informatyka,  

■    technik technologii chemicznej – język polski, język obcy, matematyka, chemia 

 

►     za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 

Liczba punków za wyniki egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, wynosi 

maksymalnie       90 punktów. 

Liczba punktów z oceny  języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie  72 punktów. 

 

                   Zasady przeliczania ocen na punkty są następujące: 

 celujący  18 pkt 

 bardzo dobry  17 pkt 

 dobry   14 pkt 

 dostateczny  8 pkt 

 dopuszczający 2 pkt 

 

2.Liczba punktów za osiągnięcia wpisywane na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi     

maksymalnie 20 pkt, ustalonych według następujących zasad: 

a)    za ukończenie gimnazjum w wyróżnieniem   7 pkt 



b)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim    

organizowanym przez kuratorów oświaty po podstawie zawartych porozumień: 

■       tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt 

■       tytuł laureata tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt 

■       tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

■       finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim – 8 pkt 

3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

•  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt 

•  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt 

•  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

•  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt 

•  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

•  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub i9nterdyscyplinarnego – 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: 

• międzynarodowym – 4 pkt 

• krajowym – 3 pkt 

• wojewódzkim – 2 pkt 

• powiatowym – 1 pkt 

c) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w pkt 2 – 4pkt  wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punków możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt.  

d) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu 

rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), 

udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. 

aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, 

organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 2 pkt  

                                   

 3.       Minimalna liczba punktów brana pod uwagę przy rekrutacji wynosi    90 pkt 

 4.      O przyjęciu do wybranego przez kandydata oddziału będzie decydować liczba punktów 

          zgodnie z §2 pkt.1,2,3,4.. 

5.       W wypadku  równorzędnych wyników punktowych kandydatów znajdujących się na końcowych 

miejscach listy,  pierwszeństwo w postępowaniu kwalifikacyjnym mają: 

►   sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych, 

►   kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki, 

      ►   kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku 

       kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

      psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, 

►  kandydaci posiadający najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

6. W przypadku nie uzyskania przez kandydata wystarczającej liczby punktów do wybranego oddziału 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna proponuje kandydatowi przyjęcie do innego oddziału w 

miarę wolnych miejsc. 

a/ o przyjęciu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na semestr pierwszy do  

    Szkoły Policealnej decyduje rozmowa kwalifikacyjna i konkurs świadectw 

                                                                                      §3 

  Określa się wykaz dokumentów składanych przez ucznia szkoły gimnazjalnej: 

                        ► zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w określonym zawodzie 

w przypadku ubiegania się kandydata do Technikum i Szkoły Policealnej, 

► 3 zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie, 

► w przypadku kandydata z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi 

schorzeniami, 



orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, 

► zaświadczenie /zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów  o 

których  mowa w § 2  pkt. b oraz pkt 3 i 4 

► karta informacyjna, 

1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcie nauki w Zespole Szkół Technicznych są:                

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,  oryginał zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego oraz karta informacyjna. 

 

                                                                                      §4 

                  Terminy dostarczania dokumentów i terminy podania informacji o kandydatach   

przyjętych w poczet uczniów Technikum   Zespołu Szkół Technicznych /rekrutacja elektroniczna/ 

 

>         od 23 kwietnia godz. 9.00 do 11 czerwca 2018r do godz.15.00. Kandydaci kończący      

gimnazjum, które jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w 

macierzystym gimnazjum. W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadgimnazjalne objęte są 

tym systemem, a gimnazjum nie jest objęte, kandydaci składają podanie wyłącznie w szkole 

pierwszego wyboru. 

>        od 23 kwietnia od godz.9.00 do 27czerwca 2018r do godz.15.00 weryfikacja przez komicję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

>         od 22 czerwca 2017r do 26 czerwca 2018r do godz. 15.00 weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o 

wynikach egzaminu gimnazjalnego  

>       29 czerwca 2018r podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  

>      od 30 czerwca  do 3 lipca 2018r do godz. 15.00 wydanie skierowania na badanie lekarskie 

kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych 

>         do 9 lipca 2018r potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych podjęcia nauki na wybranym kierunku zawodowym. 

>       10 lipca 2018r  godz.12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

                                        Terminy rekrutacji uzupełniającej 

     od 11.07. do 18.07.2018r do godz.15.00  - złożenie wniosków 

     10.07.2018r do 2 sierpnia 2017r – weryfikacja wniosków oraz dokumentów 

     30.07. 2018 godz.15.00 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i  

niezakwalifikowanych 

     do 13.08.2018r  wydanie skierowania na badania lekarskie 

     do 21 sierpnia 2018r potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły 

     22 sierpnia 2018r godz.12.00 podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych    

                                                                              §5 

1.  Kandydaci do  Technikum Nr 1,dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie 

jednej   szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji. 

2.  Kandydatów do szkoły /system rekrutacji elektronicznej/ obowiązuje ujednolicone „podanie 

o przyjęcie do szkoły”- /w załączeniu do regulaminu/, które składają w szkole pierwszego wyboru. 

3.  Kandydatów nie obowiązuje składanie kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wynikach 

egzaminu 

gimnazjalnego do wybranych szkół. 

4.  Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół w Zespole Szkół 

Technicznych wprowadza do Centralnej Bazy Danych tylko gimnazjum do którego uczęszcza kandydat. 

5.  Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się 



do  ZST będącym w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadza szkoła pierwszego wyboru. 

6.  Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego 

wyboru. 

 

7. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikującej przysługuje kandydatowi odwołanie do 

Dyrektora Szkoły w terminie dwóch dni po wywieszeniu listy osób przyjętych w poczet uczniów ZST. 

Dyrektor podejmuje decyzję najpóźniej w ciągu 24 godzin od wniesienia odwołania. 

8. Od decyzji Dyrektora Szkoły przysługuje kandydatowi odwołanie do organu prowadzącego szkołę 

w terminie dwóch dni. 

9. Wszystkie inne kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie należy interpretować zgodnie 

    z Rozporządzeniami MEN podanymi w podstawie prawnej niniejszego regulaminu, oraz zarządzeniami 

    organu prowadzącego i organu nadzorującego pracę szkoły. 

10.Niniejszy regulamin zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Technicznych 

     im. Ignacego Mościckiego oraz na stronie internetowej Szkoły – www.zst-tarnow.pl 

                                                                             

                                                                              
 

 

 

Tarnów, dnia 21.03.2018r 

http://www.zst-tarnow.pl/

