REKRUTACJA UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/ 2016
KRYTERIA I TERMINY

TECHNIKUM
1. Rekrutacją do Zespołu Szkół Budowlanych zajmuje się Szkolna Komisja
Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Na rok szkolny 2015/ 2016 będzie prowadzony nabór elektroniczny.
Kandydaci dokonują wyłącznie rejestracji elektronicznej.

2. PLANOWANY LIMIT MIEJSC:
�
�
�
�
�

technik budownictwa
technik geodeta
technik informatyk
technik drogownictwa
technik urządzeń sanitarnych

64 miejsca
32 miejsca
32 miejsc
16 miejsc
16 miejsc

3. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ:
11 maja – 24 czer wca 2015 r . do godz. 12:00 - składanie wniosków wraz
z odpowiednią dokumentacją do wybranych szkół.
Wniosek można składać maksymalnie do trzech jednostek.
W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych koniecznym jest wskazanie
przez kandydata oddziału lub oddziałów, którymi w danej szkole jest zainteresowany.
Poprzez wskazanie oddziału lub oddziałów kandydat, znając uprzednio wymagania
naboru do danej szkoły, będzie miał wpływ na dostanie się do oddziału, który najbardziej
odpowiada jego zainteresowaniom potwierdzonym m.in. dotychczasowymi osiągnięciami
edukacyjnymi.
Jednocześnie, jeżeli kandydat przystępując do postępowania rekrutacyjnego w danej
szkole, zdecyduje się na wybór większej liczby oddziałów w danej szkole, we wniosku
wskazuje wszystkie odziały pozostające w jego zainteresowaniu.

4. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:
� 26 – 30 czer wca 2015 r . do godz. 15:00 - dostarczanie do
wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzonej kopii świadectwa
ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
� 3 lipca 2015 r . do godz. 10:00 – ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych do szkoły, z podziałem na oddziały
� do 7 lipca 2015 r . do godz. 10:00 – potwierdzanie przez kandydatów
woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
UWAGA!
Niedostarczenie przez ucznia oryginału świadectwa do danej szkoły
w terminie (tzn. potwierdzenia woli uczęszczania do danej szkoły) jest
jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych.
� 8 lipca 2015 r . do godz. 9:00 – podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
� W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
� Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej.
� Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
� Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
� Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające, które
powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 r.

5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PUNKTACJI:
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK DROGOWNICTWA
TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH
� Punkty za egzamin gimnazjalny

Maksymalnie 100 punktów
(0,2 punktu za każdy uzyskany procent),
tzn. po 20 punktów maksymalnie
z danego egzaminu.

Punkty za oceny na świadectwie gimnazjalnym z wybr anych pr zedmiotów:
� Język polski

celujący

19 punktów

bardzo dobry

16 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

9 punktów

dopuszczający

0 punktów

� Matematyka

punkty jak za język polski

� Zajęcia techniczne

punkty jak za język polski

� Fizyka

punkty jak za język polski

Inne:
� za świadectwo ukończenia
gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

� za uzyskanie tytułu finalisty
w wojewódzkim konkursie
przedmiotowym organizowanym
przez kuratora oświaty oraz tytułu
finalisty w Olimpiadzie Języka
Hiszpańskiego, Olimpiadzie
Matematycznej Gimnazjalistów,
Olimpiadzie Informatycznej
Gimnazjalistów i Olimpiadzie
Języka Angielskiego Gimnazjalistów
(o których mowa w rozp. MENiS z
dn.29.01.2002).

za jeden tytuł - 10 punktów,

� za inne szczególne osiągnięcia:
w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych (indywidualne lub

za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2
punkty
(maksymalnie 12 punktów)

I miejsce lub tytuł laureata - 5 pkt,
II miejsce lub tytuł finalisty - 4 pkt

zespołowe)
lub konkursy
inne, co najmniej na szczeblu
powiatowym, wymienione na
świadectwie ukończenia
gimnazjum. Przyjmuje się zasadę
przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.
� za stałe zaangażowanie w pracę
społeczną w charakterze
wolontariusza (wymienione na
świadectwie ukończenia
gimnazjum)

III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt
(maksymalnie 5 punktów)

2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE uzyskują punkty
dodatkowe. Liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia
gimnazjum które mnoży się razy 2.
Maksymalnie możesz uzyskać 200 punk tów.

TECHNIK GEODETA
� Punkty za egzamin gimnazjalny

Maksymalnie 100 punktów
(0,2 punktu za każdy uzyskany procent),
tzn. po 20 punktów maksymalnie
z danego egzaminu.

Punkty za oceny na świadectwie gimnazjalnym z wybr anych pr zedmiotów:
� Język polski

celujący

19 punktów

bardzo dobry

16 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

9 punktów

dopuszczający

0 punktów

� Matematyka

punkty jak za język polski

� Zajęcia techniczne

punkty jak za język polski

� Geografia

punkty jak za język polski

Inne:
� za świadectwo ukończenia
gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

� za uzyskanie tytułu finalisty
w wojewódzkim konkursie
przedmiotowym organizowanym
przez kuratora oświaty oraz tytułu
finalisty w Olimpiadzie Języka
Hiszpańskiego, Olimpiadzie
Matematycznej Gimnazjalistów,
Olimpiadzie Informatycznej
Gimnazjalistów i Olimpiadzie
Języka Angielskiego Gimnazjalistów
(o których mowa w rozp. MENiS z
dn.29.01.2002).

za jeden tytuł - 10 punktów,

� za inne szczególne osiągnięcia:
w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych (indywidualne lub
zespołowe)
lub konkursy
inne, co najmniej na szczeblu
powiatowym, wymienione na
świadectwie ukończenia

za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2
punkty
(maksymalnie 12 punktów)

I miejsce lub tytuł laureata - 5 pkt,
II miejsce lub tytuł finalisty - 4 pkt
III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt
(maksymalnie 5 punktów)

gimnazjum. Przyjmuje się zasadę
przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.
� za stałe zaangażowanie w pracę
społeczną w charakterze
wolontariusza (wymienione na
świadectwie ukończenia
gimnazjum)

2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE uzyskują punkty
dodatkowe. Liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia
gimnazjum które mnoży się razy 2.
Maksymalnie możesz uzyskać 200 punk tów.

TECHNIK INFORMATYK
� Punkty za egzamin gimnazjalny

Maksymalnie 100 punktów
(0,2 punktu za każdy uzyskany procent),
tzn. po 20 punktów maksymalnie
z danego egzaminu.

Punkty za oceny na świadectwie gimnazjalnym z wybr anych pr zedmiotów:
� Język polski

celujący

19 punktów

bardzo dobry

16 punktów

dobry

13 punktów

dostateczny

9 punktów

dopuszczający

0 punktów

� Matematyka

punkty jak za język polski

� Informatyka

punkty jak za język polski

� Język angielski

punkty jak za język polski

Inne:
� za świadectwo ukończenia
gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

� za uzyskanie tytułu finalisty
w wojewódzkim konkursie
przedmiotowym organizowanym
przez kuratora oświaty oraz tytułu
finalisty w Olimpiadzie Języka
Hiszpańskiego, Olimpiadzie
Matematycznej Gimnazjalistów,
Olimpiadzie Informatycznej
Gimnazjalistów i Olimpiadzie
Języka Angielskiego Gimnazjalistów
(o których mowa w rozp. MENiS z
dn.29.01.2002).

za jeden tytuł - 10 punktów,

� za inne szczególne osiągnięcia:
w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych (indywidualne lub
zespołowe)
lub konkursy
inne, co najmniej na szczeblu
powiatowym, wymienione na
świadectwie ukończenia

za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2
punkty
(maksymalnie 12 punktów)

I miejsce lub tytuł laureata - 5 pkt,
II miejsce lub tytuł finalisty - 4 pkt
III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt
(maksymalnie 5 punktów)

gimnazjum. Przyjmuje się zasadę
przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.
� za stałe zaangażowanie w pracę
społeczną w charakterze
wolontariusza (wymienione na
świadectwie ukończenia
gimnazjum)

2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE uzyskują punkty
dodatkowe. Liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia
gimnazjum które mnoży się razy 2.
Maksymalnie możesz uzyskać 200 punk tów.

6. Uczniowie przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły w kolejności
zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
7. Minimalna liczba punktów wymaganych przy przyjęciu kandydatów do
klas pierwszych: nie okr eśla się.
8. Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do dyrektora szkoły
9. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów,
stosuje się kryteria exequo. W tym przypadku punkty dodatkowe 1 punkt za każde spełnione kryterium, otrzymują:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych (zgodnie z dz. u. 2004 nr 26 poz 232 par. 10 pkt.
z późniejszymi zmianami)
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki (zgodnie z dz. u. 2004 nr 26 poz 232 par. 10 pkt. 2
z późniejszymi zmianami)
3) 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 (zgodnie z dz.
u. 2004 nr 26 poz 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami)
4) kandydaci z większą łączną liczbą punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym
5) kandydaci z wyższą oceną z zachowania

6) kandydat jest córką/ synem absolwenta naszej szkoły
7) kandydat posiada rodzeństwo w naszej szkole.

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie
uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 r.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
1. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 na rok szkolny 2015/ 2016
będzie prowadzony nabór elektroniczny.
Kandydaci dokonują wyłącznie rejestracji elektronicznej.

2. PLANOWANY LIMIT MIEJSC:
� klasa wielozawodowa 32 miejsca
Klasa wielozawodowa prowadzi wszelkie, wybrane prze ucznia kierunki,
np.:
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
monter instalacji i urządzeń sanitarnych,
murarz, cieśla, tynkarz, stolarz, lakiernik, posadzkarz, instalator, fotograf,
malarz, wędliniarz, piekarz, fryzjer, kamieniarz, kominiarz i inne.
3. Przy przyjęciu uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej obowiązują
terminy rekrutacji i punktacja jak do technikum, nie okr eśla się
minimum punktowego.
4. Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej zobowiązani są dostarczyć
do sekretariatu szkoły:
� świadectwo ukończenia gimnazjum
� zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
� umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawców o zamiarze
zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i nauki
zawodu z dniem 1 września 2015 r.
UWAGA!
SZK OŁ A POM AGA UCZNI OM W ZNAL EZI ENI U PRAK TYK I .
�

zaświadczenie lekar skie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w określonym zawodzie lub oświadczenie rodziców
o dostarczeniu ww. zaświadczenia po zakwalifikowaniu się
kandydata do szkoły.

5. Wybrane zajęcia edukacyjne dla wszystkich zawodów, z których oceny
będą przeliczane na punkty:
język polski, matematyka, technika i wychowanie fizyczne.

