REGULAMIN REKRUTACJI
do TECHNIKUM i SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH w Bielsku-Białej
na rok szkolny 2018/2019
Nabór do Technikum nr 2 i Szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych jest
elektroniczny i kandydat poddaje się jej wynikom.
Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych
W szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Bielsko-Biała nabór ma charakter
elektroniczny i kandydat poddaje się jej wynikom. Dane uczniów starających się o przyjęcie do
szkoły w mieście są wprowadzane do systemu i tam opracowywane. Kandydaci dokonują tylko i
wyłącznie rejestracji elektronicznej
I PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, z póź. zm. ) oraz ustawy
z dnia 14.12. 2016r. –Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r.
poz.60).
2. 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.
3. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA -OR.110.1.2.2018 z dnia 31
stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na
semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.
II WYMAGANE DOKUMENTY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

podanie wydrukowane z systemu KSEON Optivum
dwa podpisane zdjęcia o wymiarach 30 x 42 mm
karta zdrowia + bilans 14-latka
świadectwo ukończenia gimnazjum
zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego
Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.

III KRYTERIA OBLICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH:
Rekrutację do klas pierwszych przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie:
1. ocen uzyskanych na świadectwie w gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka
angielskiego i techniki
2. wyników egzaminu gimnazjalnego
3. za uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
4. szczególnych osiągnięć ucznia : konkursy
5. aktywności społecznej na rzecz środowiska szkolnego w tym wolontariat

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum – punktowane są przedmioty:
 język polski
 matematyka
 język angielski
 technika

 celujący – 18 pkt
 bardzo dobry– 17 pkt
 dobry – 14 pkt
 dostateczny – 8 pkt
 dopuszczający – 2 pkt
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt
3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,
1) 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
każdy wynik mnoży się przez 0,2;
4. Konkursy. Przyznaje się dodatkowe punkty za osiągnięcia w konkursach
1. 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 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
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 punktów,
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 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim,
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na
szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego
zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
5. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty
6. Zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
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 gimnazjum z
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej
w stopniu:
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny
wyrażonej w stopniu

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 2;

a) celujący – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobry – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobry – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny
wyrażonej w stopniu

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 4

języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji - 200 punktów
IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną
polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa
(zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w
Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą
udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
2. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi
nauki mogą uczestniczyć w rekrutacji zgodnie z opisanymi warunkami rekrutacji.
Kandydat składa: JEDNO PODANIE i dokumenty do SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU, przy
czym w systemie elektronicznym może wybrać dowolną ilość klas z TRZECH SZKÓŁ w
preferowanej przez siebie kolejności.
3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z
sumą punktów aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

4.

5.

6.

7.
8.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatów 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 przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie kryteria
 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.
Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.
Podczas składania dokumentów kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia proszeni są o
podanie informacji o zdiagnozowanej dysleksji, dysgrafii i dysortografii oraz o stopniu
niepełnosprawności, co umożliwi objęcie ich od początku nauki w szkole odpowiednią
opieką pedagogiczną.
Uczeń może kontynuować naukę w klasie pierwszej Technikum pod warunkiem
uzyskania pozytywnej opinii lekarskiej z Zakładu Medycyny Pracy.
Praktykę zawodową zgodną z kierunkiem nauczania zapewnia szkoła w Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Praktykę może sobie zorganizować
samodzielnie uczeń podpisując umowę z pracodawcą w Cechu Rzemiosł Różnych.

V. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
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
VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca
okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie
dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

