Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych:
TECHNIKUM IM. WŁ. ST. REYMONTA W LUBINIE
Technik Optyk i Technik Ortopeda
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie
na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie 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).
2. Zarządzenie Nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla
dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły
ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. C ustawy – Prawo
Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.
3. Zarządzeniu Nr 6/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (…).
§1
1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie

na rok szkolny 2017/2018

prowadzone będzie kształcenie w Technikum im. Wł. St. Reymonta w zawodach:
1) klasa I - technik optyk,
2) klasa I - technik ortopeda.
2. Rekrutacja uczniów do TECHNIKUM

dla młodzieży na podbudowie gimnazjum

odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły, uwzględniających:
1) liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia
gimnazjum: z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz
(technik optyk) lub biologii (technik ortopeda).
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fizyki

2) liczbę
w

punktów

ostatnim

uzyskanych

roku

nauki

za

w

wyniki

egzaminu

gimnazjum,

zawarte

przeprowadzanego
w

zaświadczeniu

o szczegółowych wynikach egzaminu;
3) liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
4) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać
w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
1) 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali
procentowej, zgodnie z zasadą:
a) wynik przedstawiony w procentach z:
a. języka polskiego,
b. historii i wiedzy o społeczeństwie,
c. matematyki,
d. przedmiotów przyrodniczych,
e. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,2;
2) 72 punkty za oceny z języka

polskiego i trzech obowiązkowych zajęć

edukacyjnych: matematyki, języka obcego, biologii (technik ortopeda) lub fizyki
(technik optyk), otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie
z zasadą:
18 punktów – ocena: celujący,
17 punktów – ocena: bardzo dobry,
14 punktów – ocena: dobry,
8 punkty – ocena: dostateczny,
2 punkty – ocena: dopuszczający;
3) 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum, zgodnie z zasadami:
a) 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b) za szczególne osiągniecia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych:
 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
1) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
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2) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7
punktów,
3) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
punktów;
 za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym

lub

ogólnopolskim

albo

turniejem

o

zasięgu

ogólnopolskim:
1) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się
10 punktów,
2) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje
się 4 punkty,
3) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje
się 3 punkty.


za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje
się 10 punktów,
2) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego

lub

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
3) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego

lub

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
4) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
5) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
6) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

–

przyznaje się 3 punkty.
 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
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2) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
- przyznaje się 7 punktów,
3) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
- przyznaje się 5 punktów,
4) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7
punktów,
5) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje
się 3 punkty,
6) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje
się 2 punkty.
 za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
1) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
2) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
3) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
4) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.


w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

c) 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.
4. O kolejności przyjęcia decyduje ilość uzyskanych punktów rekrutacyjnych.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego stosuje się odpowiednio § 8 Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/20184

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).
6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów przedmiotowych

o

zasięgu

wojewódzkim

i

ponadwojewódzkim,

przyjmowani są w pierwszej kolejności, niezależnie od kryteriów rekrutacji.
7. Konkursami, o których mowa w ust. 6 są w szczególności konkursy wymienione
w Zarządzeniu Nr 6/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2017 r.
8. Przy

przyjmowaniu

do

szkoły,

w

przypadku

równorzędnych

wyników

uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają uczniowie
spełniające jedno z poniższych kryteriów :
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
7) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
W/w uprawnienia należy wykazać w stosownych dokumentach: oświadczeniach,
orzeczeniach itp. w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. Na dokumentach należy umieścić
klauzulę

o

treści:

„Jestem

świadomy odpowiedzialności

karnej

za

złożenie fałszywego oświadczenia.”
9. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej
liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w ust. 2 są:
1) łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym;
2) ocena zachowania;
3) liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej
z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale;
4) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych w świadectwie ukończenia
gimnazjum.
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Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania
kandydatów.
§2
Przyjmowanie podań kandydatów do Technikum im. Wł. St. Reymonta
w Zespole Szkół Pondgimnazjalnych w Lubinie:
technik optyk i technik ortopeda
1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej
niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.
2. Kandydat składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
3. Kandydat do Technikum w ZSP w Lubinie składa podanie w terminie od 01 czerwca
2017 r. do 21 czerwca 2017 r.
4. W tym czasie kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze szkoły i przenieść
podanie do innej szkoły.
5. Kandydat po wcześniejszej rejestracji w systemie komputerowym na stronie
internetowej

http://dolonoslaskie.edu.com.pl,

składa

wydrukowane

z

systemu

i wypełnione podanie w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubinie.
6. W terminie od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. kandydat do Technikum
w ZSP w Lubinie dostarcza następujące dokumenty:
1) kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu
gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat
ukończył,
2) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym
publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia
z problemami zdrowotnymi do technikum (o ile kandydat taką posiada),
3) dwie podpisane fotografie,
a ponadto:
4) dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu w § 1 ust. 3 regulaminu,
5) zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom
konkursów i olimpiad przedmiotowych wymienionych w § 1 ust. 6 regulaminu,
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6) dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu w § 1 ust. 8 regulaminu.
Składający oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Dokumenty, o których mowa w ust.
8 mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata.

§3
Kwalifikowanie do Technikum im. Wł. St. Reymonta
w Zespole Szkół Pondgimnazjalnych w Lubinie:
technik optyk i technik ortopeda
1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Technikum w ZSP w Lubinie nastąpi nie
później niż 07 lipca 2017 r.
2. Kandydaci zakwalifikowani do technikum są obowiązani złożyć oryginały świadectwa
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej
w terminie do 18 lipca 2017 r.
3. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do poszczególnych klas: technik optyk i technik ortopeda nastąpi nie później niż 19 lipca
2017 r.
4.

Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów
w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku
kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

5. W przypadku nie dokonania pełnego naboru do technikum, przeprowadza się
uzupełniające postępowanie rekrutacyjne. Kandydaci składają dokumenty do 23 sierpnia
2017 r.
6. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych klas w uzupełniającym
postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi nie później niż 25 sierpnia 2017 r.
7. W przypadku, gdy nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie
zakończy się nie później niż 25 sierpnia 2017 r.

7

