
1 
 

REGULAMIN 

PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W POZNANIU 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

1. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu zostały opracowane w oparciu o: 

a) Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 7, z późń. zm.) 

b) Zarządzenie nr 110.1.1635.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2014 
r.         w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na 
rok szkolny 2015/2016 

c) Zarządzenie nr 110.1.28.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 kwietnia 2014 r. 
2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych do: 

a) Technikum Nr 6 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w zawodach: technik logistyk, 

technik organizacji reklamy, fototechnik 

b) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w zawodach: monter elektronik, mechanik pojazdów 

samochodowych 

3. Kandydaci do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu składają dokumenty w sekretariacie 

szkoły od 11 maja do 02 czerwca 2015r. do godz. 0015  

4. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do: 

Szkoły ponadgimnazjalnej na podbudowie gimnazjum 

 Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 

 Kwestionariusz osobowy kandydata 

 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia                   

w określonym zawodzie (skierowanie na badanie wydaje sekretariat szkoły) dla 

osób ubiegających się o przyjęcie do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 

 Karta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym (kandydat składa w szkole 

pierwszego wyboru) 

 W przypadku młodocianych pracowników kwestionariusz dostarczony przez szkołę            

i wypełniony przez zakład pracy 

5. Do środy 24 czerwca 2015r. do godz. 0015 kandydat ma możliwość zmiany decyzji o wyborze 

szkoły        i złożenia lub przeniesienia dokumentów do ostatecznie wybranej szkoły. 

6. Po ukończeniu nauki w gimnazjum, do wtorku, 30 czerwca 2015r. do godz. 0015  kandydaci 

składają poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkole pierwszego wyboru. 

7. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna 

powołana przez dyrektora szkoły. 

8. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 

1      w Poznaniu decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jej 

składnikami są punkty: 

a) Uzyskane z przeliczenia oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego: 

liczbowo określona ocena z języka polskiego x2 (maksymalnie 12 punktów) 
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b) Uzyskane z przeliczenia oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów 

wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną: liczbowo określona ocena 

pomnożona przez 2 (maksymalnie 3x12=36 punktów) 

Przedmioty wskazane: 

 Technikum Nr 6: technik organizacji reklamy – j. obcy nowożytny, informatyka, 

geografia; fototechnik – informatyka, geografia, j. obcy nowożytny; technik 

logistyk – geografia, j. obcy nowożytny, informatyka; technik elektronik – j. obcy 

nowożytny, informatyka, geografia 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 – j. obcy nowożytny, informatyka, geografia 

c) Za świadectwo z wyróżnieniem – 8 punktów 

d) Za udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (Przedmioty: j. polski, j. niemiecki, j. angielski, j. rosyjski, j. 

francuski, geografia, chemia, fizyka, historia, matematyka, biologia, Konkurs wiedzy 

obywatelskiej i ekonomicznej.) lub za tytuł finalisty w Olimpiadzie dla gimnazjalistów: 

Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów, Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów, 

Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów.  (Punktowane są maksymalnie dwa konkursy 

2x12 punktów=24 punkty) 

e) Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum (do punktacji 

wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia; maksymalnie można uzyskać 2x8 punktów = 16 

punktów) 

 Sportowe 

- na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym (miejsca 1 – 6) 8 punktów 

- na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1 – 3) 6 punktów 

- na szczeblu powiatowym (miejsca 1 – 3) 3 punkty 

 Artystyczne 

- na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym(tytuł laureata, miejsca 1 – 3 

oraz wyróżnienia) 8 punktów 

- na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1 – 3) 6 punktów 

- na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1 – 3) 3 punkty 

 Konkursy wiedzy 

- na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym (tytuł laureata, miejsca 1 – 3, 

wyróżnienia) 8 punktów 

- na szczeblu wojewódzkim (tytuł laureata, miejsca 1 – 3) 6 punktów 

- na szczeblu powiatowym (tytuł laureata, miejsca 1 – 3) 3 punkty 

f) Osiągnięci kandydata dotyczące aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, 

zwłaszcza w formie wolontariatu; przyznaje się 4 punkty 

g) Uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego 

 „część humanistyczna” 

- język polski (maksymalnie 100% = 20 punktów) 

- historia i wiedza o społeczeństwie (maksymalnie 100% = 20 punktów) 

 „część matematyczno – przyrodnicza” 

- matematyka (maksymalnie 100% = 20 punktów) 

- przedmioty przyrodnicze (maksymalnie 100% = 20 punktów) 

 „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (maksymalnie 100% = 

20 punktów) 

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do szkoły 

ponadgimnazjalnej  na podbudowie gimnazjum wynosi 200 punktów. 
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9. Niezależnie od wyżej określonych zasad do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowany jest: 

 Laureat lub finalista olimpiad dla gimnazjalistów:  

- Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów 

- Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów 

- Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów 

 Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

 Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w 

punkcie 8 d) 

10. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna sporządza listy przyjętych do klas pierwszych. O 

kolejności na liście decyduje suma wszystkich punktów uzyskanych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym do danej klasy. 

11. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo w 

przyjęciu do szkoły maja kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 

poradni pedagogiczno – psychologicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

kryteria: 
a)    wielodzietność rodziny kandydata, 
b)   niepełnosprawność kandydata, 
c)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
d)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
g)   objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

13. Ogłoszenie listy kandydatów do klasy pierwszej nastąpi 3 lipca 2015r. o godz. 0013 . 

14. Odwołania od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej będą rozpatrywane tylko 

wtedy, gdy rodzice lub opiekunowie podważą zgodność uzyskanej przez kandydata sumy punktów 

z zasadami określonymi w regulaminie. Odwołania przyjmowane będą do 10 lipca 2015r. do godz. 
0013 . 

15. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów 

świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu ( o ile  kandydat nie złożył wcześniej), a także trzy podpisane 

fotografie do 7 lipca 2015r. do godz. 0013 . 

16. Lista przyjętych do klasy pierwszej zostanie ogłoszona 8 lipca 2014r. do godz. 0013 . 

17. O kolejności na liście przyjętych decyduje liczba punktów uzyskanych zgodnie z punktem 8 

niniejszego regulaminu. 

18. Jeżeli po rekrutacji w szkole pozostaną wolne miejsca, przeprowadza się dodatkową rekrutację                

w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. 

19. Wszelkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor szkoły. 

20. Ogólne zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu zostały 

przyjęte przez Radę Pedagogiczną szkoły w dniu 4 marca 2015r. 

 

 


