
Regulamin rekrutacji do Technikum w Zespole Szkół im. św. Kingi 

w Łącku w roku szkolnym 2018/2019 

 

§1 

Zasady rekrutacji: 

 

1. O przyjęcie do klas pierwszych Technikum w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku  mogą ubiegać 

się absolwenci gimnazjum. 

2. Rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora 

szkoły. 

3. Technikum prowadzi rekrutację w systemie elektronicznym 

4.  Absolwenci gimnazjum  muszą dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru wygenerowane przez 

ten system podanie podpisane przez kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz 

dokumenty potwierdzające dane o ocenach końcowych oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego 

(świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu). 

 

§2 

Kryteria przyjęć kandydatów: 

 

1. Uczeń w procesie rekrutacji będzie mógł uzyskać maksimum 200 punktów: 

a. 100 punktów przypada na wyniki egzaminu gimnazjalnego; 

b. 72 punkty  za wyniki z języka polskiego, matematyki,  języka obcego  oraz najlepsza ocena 

z wybranych zajęć edukacyjnych z grupy przedmiotów: historia, WOS, geografia, biologia, 

chemia, fizyka. 

Sposób przeliczenia ocen na punkty: celujący - 18 pkt, bardzo dobry - 17 pkt, dobry -  

14 pkt, dostateczny - 8 pkt, dopuszczający - 2 pkt; 

c.  28 punktów za dodatkowe  osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum. 

2. Jako dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie będą brane pod uwagę: 

a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów; 

b. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

punktowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 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; 

c. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty. 

3. Do Technikum  przyjmowani będą uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

pierwszeństwo mają: 

a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby  

      umieszczone w rodzinach zastępczych, 



b. kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno- 

      pedagogicznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze   

      względu na stan zdrowia. 

c.  w przypadku pozostałych uczniów decydować będzie większa ilość punktów uzyskanych  

     na egzaminie gimnazjalnym. 

5. W przypadku uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego w procesie rekrutacji punkty 

osiągnięte za wskazane zajęcia edukacyjne liczone będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dn. 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 

Terminy procesu rekrutacyjnego: 

 

1. Od 23 kwietnia 2017 r. do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów 

wniosków o przyjęcie w szkole pierwszego wyboru; 

2. Od 23 kwietnia do 27 czerwca  2018  r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną  

wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów składanych przez kandydata; 

3. Od 22 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2018 r.  – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  

o świadectwo ukończenia gimnazjum  zaświadczenie o wynikach  egzaminu gimnazjalnego; 

4. 29  czerwca 2018 r. godz. 12.00 – podanie  wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych  

i listy kandydatów niezakwalifikowanych; 

5. Do 3 lipca 2018 r. – wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie; 

6. Do 9 lipca 2018 r.  – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów 

umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

7. 10  lipca 2018 r.  godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych  

i list kandydatów nieprzyjętych; 

8. Od 11 lipca 2017 r. – rekrutacja uzupełniająca. 



Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia  

w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku w roku szkolnym 2018/2019 

 

§1 

Zasady rekrutacji: 

 

1.  O przyjęcie do klas pierwszych Szkoły Branżowej w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku  

 (zwaną dalej Szkołą Branżową) mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 

2.  Rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna powołana przez dyrektora   

 szkoły. 

3.  Szkoła Branżowa prowadzi rekrutację w systemie elektronicznym. 

4. Absolwenci gimnazjum muszą dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru wygenerowane przez   

     system podanie o podpisane przez kandydata i jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz   

     dokumenty potwierdzające dane o ocenach końcowych, wyniki egzaminu gimnazjalnego  

     (świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu) oraz umowę o naukę zawodu zawartą z  

     pracodawcą. 

 

§2 

Kryteria przyjęć kandydatów: 

 

1.  Uczeń w procesie rekrutacji będzie mógł uzyskać maksimum 200 punktów: 

a.  100 punktów przypada na wyniki egzaminu gimnazjalnego; 

b.  72 punkty  za wyniki z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz  najlepsza ocena  

 z wybranych zajęć edukacyjnych na świadectwie końcowym z grupy przedmiotów: język  

 obcy, historia, WOS, geografia, biologia, chemia, fizyka; 

 Sposób przeliczenia ocen na punkty: celujący - 18 pkt, bardzo dobry - 17 pkt, dobry - 14   

 pkt, dostateczny - 8 pkt, dopuszczający - 2 pkt. 

c.  28 punktów za dodatkowe  osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia   

 gimnazjum. 

2.  Jako dodatkowe osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie będą brane pod uwagę: 

a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów; 

b. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

punktowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 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; 

c. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.  

3. Do branżowej szkoły I stopnia   przyjmowani będą uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość 

punktów. 

4.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym  

 pierwszeństwo mają: 

 



a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b. kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej w sprawie ograniczonej możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu 

na stan zdrowia. 

c. w przypadku pozostałych uczniów decydować będzie większa ilość punktów uzyskanych na 

egzaminie gimnazjalnym. 

5. W przypadku uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego w procesie rekrutacji punkty 

osiągnięte za wskazane zajęcia edukacyjne liczone będą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dn. 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 

Terminy procesu rekrutacyjnego: 

 

 

1.  Od 23 kwietnia 2017 r. do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów   

  wniosków o przyjęcie w szkole pierwszego wyboru; 

2.  Od 23 kwietnia do 27 czerwca  2018  r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjno- 

  kwalifikacyjną  wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów składanych przez  

  kandydata; 

3. Od 22 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2018 r.  – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  

 o świadectwo ukończenia gimnazjum  zaświadczenie o wynikach  egzaminu gimnazjalnego; 

4. 29  czerwca 2018 r. godz. 12.00 – podanie  wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych  

i listy kandydatów niezakwalifikowanych; 

5. Do 3 lipca 2018 r. – wydanie przez szkołę  skierowania na badania lekarskie o braku 

przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie ; 

6. Do 9 lipca 2018 r.  – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów 

umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 

umowy o naukę zawodu zawartą z pracodawcą; 

7. 10  lipca 2018 r.  godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych  

i list kandydatów nieprzyjętych; 

8. Od 11 lipca 2017 r. – rekrutacja uzupełniająca. 


