Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie
Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
ROK SZKOLNY 2018/2019
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r.
poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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 (Dz. U. z 2017 poz. 586).
3. Postanowienie 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 szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych, do
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

§1. Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.
5.

6.

W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną
i wyznacza jej przewodniczącego.
Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły,
2) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.;
3) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
4) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Dyrektor podaje warunki i kryteria rekrutacji do publicznej wiadomości, umieszczając informacje na tablicy
ogłoszeń w miejscu dostępnym dla zainteresowanych oraz na stronie internetowej szkoły.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w roku szkolnym 2018/2019 uczestniczy w rekrutacji
elektronicznej, kandydaci do poszczególnych typów szkół poddają się jej wynikom.
Rekrutację w roku szkolnym 2018/2019 prowadzi się do dwóch typów szkół ponadgimnazjalnych:
1) V Liceum Ogólnokształcącego im. Nikoli Tesli
2) Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli
W Zespole zostanie utworzonych 5 oddziałów:
1) V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli
a) jeden oddział ogólny, w ramach których uczniowie mogą wybierać profile:
 prawniczy z rozszerzeniem języka polskiego i historii oraz rozszerzeniem języka obcego – do wyboru
język angielski, niemiecki lub włoski i przedmiotami uzupełniającymi – elementy prawa, przyroda;
 biotechnologiczny z rozszerzeniem biologii i geografii oraz rozszerzeniem języka obcego – do
wyboru język angielski, niemiecki lub włoski i przedmiotami uzupełniającymi – wstęp do
biotechnologii, historia i społeczeństwo;
2) Technikum Mechaniczno - Elektryczne im. Nikoli Tesli
a) jeden oddział w zawodzie technik elektryk;
b) jeden oddział w zawodzie technik mechatronik;
c) jeden oddział w zawodzie technik informatyk;
d) jeden oddział w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej;
Uczniowie w poszczególnych zawodach mogą uzyskać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego.

§2. Kryteria rekrutacji
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, 41-506 Chorzów, ul. Stefana Batorego 37
tel.: +48 (32) 2466163, tel./fax: +48 (32) 2465611, www.zstio3.pl, e-mail: sekretariat@ zstio3.pl

Ustala się następujące cztery przedmioty, z których oceny będą przeliczane na punkty:
1) w V Liceum Ogólnokształcącym im. Nikoli Tesli:
a) język polski;
b) matematyka,
c) język obcy;
d) jeden ze wskazanych przez kandydata przedmiotów: biologia albo historia;
2) w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym im Nikoli Tesli:
a) język polski;
b) matematyka;
c) język obcy
d) jeden ze wskazanych przez kandydata przedmiotów: fizyka albo informatyka;
2. Oceny z wyżej wymienionych przedmiotów są przeliczane na punkty według zasady:
dopuszczający – 2 punkty, dostateczny – 8 punktów, dobry – 14 punktów, bardzo dobry – 17 punktów,
celujący – 18 punktów.
3. Kandydat może otrzymać dodatkowe punkty za:
1) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów;
2) 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,
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
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;
4) 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;
5) uzyskanie w zawodach wiedzy, będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt 8
i art. 32a ust. 4 ustawy:
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;
6) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, 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.
1.

2

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 3, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
7) w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt
4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy – przyznaje się 3 punkty.
4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie
art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 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, przy czym za uzyskanie z:
1) 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;
2) 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 przez 2;
3) 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 przez 4;
4) 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 punkty.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4,
oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu
gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę
z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie
oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów,
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
7. Za oceny na świadectwie, dodatkowe osiągnięcia oraz za pracę społeczną w charakterze wolontariusza
kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
8. Za egzamin gimnazjalny kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
9. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust.2
pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
– mnoży się przez 0,2.
10. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału danego typu szkoły w kolejności zgodnej z sumą
uzyskanych punktów za egzamin gimnazjalny, za oceny na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia, do
wyczerpania planowanego limitu miejsc.
11. W postępowaniu rekrutacyjnym obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących
w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani na podstawie odrębnych przepisów. Wymienieni
kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym 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.
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13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli
po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców, obojga rodziców (prawnych opiekunów) kandydata;
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
5) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa w niniejszym ustępie, mają jednakową wartość. Rodzice (prawni opiekunowie)
są zobowiązani dostarczyć właściwe dokumenty, potwierdzające faktyczny stan prawny.
14. W przypadku kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, i których nie
dotyczą kryteria określone w pkt. 12 i pkt. 13, o przyjęciu decyduje wyższy wynik egzaminu gimnazjalnego.
15. Niezależnie od podanych kryteriów, w pierwszej kolejności, zostaną przyjęci do poszczególnych szkół laureaci
lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
22 ust. 2 pkt 8, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20e ust. 2, art. 20f ust.1 Ustawy
o Systemie Oświaty.
16. Do wniosku o przyjęcie do szkoły kandydat dołącza: potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenie
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
– dotyczy tylko kandydatów do technikum (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły). Po ogłoszeniu
listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów: oryginał świadectwa ukończenia
gimnazjum, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, dwa zdjęcia
(podpisane), oświadczenie rodziców (oświadczenie do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony
internetowej szkoły), kartę zdrowia, zgłoszenie absolwenta.
17. Dla oddziału w V Liceum Ogólnokształcącym im. N. Tesli limit przyjęć wynosi 34 uczniów.
18. Dla każdego oddziału w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym im. N. Tesli limit przyjęć wynosi
30 uczniów.

§3. Terminy rekrutacji
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Od 18 maja 2018 do 18 czerwca 2018 r. – składanie wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do
wybranej klasy pierwszej.
Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Szkoły o świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zwolnienie
z egzaminu gimnazjalnego wydane przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Do 05 lipca 2018 r. – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
06 lipca 2018 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
poszczególnych oddziałów.
od 06 lipca 2018 r. – wydanie przez szkołę zakwalifikowanym kandydatom do szkoły skierowania na
badania lekarskie dotyczące braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Od 06 lipca do 12 lipca 2018 r. – potwierdzanie przez rodziców (prawnych opiekunów) kandydatów woli
uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone przy
uzupełnianiu wniosków), orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu oraz orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
13 lipca 2018 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych oddziałów.
Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami
i wpłyną wnioski kandydatów, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające, w terminach
określonych w Załączniku nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2..2018 z dnia
31 stycznia 2018 r. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy określone
w niniejszym Regulaminie.
Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego pozostaną na listach
przyjęć do Szkoły wolne miejsca, decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor Szkoły.

§4. Postanowienia końcowe
1.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, rodzic (prawny opiekun) kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.

4

2.

3.
4.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (prawnego
opiekuna) kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
przyjęcia, w tym liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic (prawny opiekun) kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa
w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga
do sądu administracyjnego.

…26 lutego 2018 r....
(data)
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