Zasady postępowania rekrutacyjnego przy przyjmowaniu uczniów do klas pierwszych
w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni w roku szkolnym 2019/2020
§1
1. Przy przyjęciu do szkół Zespołu kandydaci składają następujące dokumenty:
a) Wniosek o przyjęcie do danego typu szkoły,
b) 2 fotografie,
c) Kwestionariusz osobowy,
d) Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,
e) Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty,
f) Kartę zdrowia ucznia,
g) Bilans ucznia kończącego gimnazjum lub szkołę podstawową,
h) Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu (skierowanie wydaje szkoła kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych
do 18 lipca 2019 r. – dotyczy wszystkich zawodów w Technikum i Szkole Branżowej I stopnia z wyjątkiem
technika ekonomisty i technika informatyka). O przydatności do zawodu decyduje uprawniony lekarz.
Zaświadczenie należy przedłożyć do 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00
2. Dokumenty kandydatów przyjmowane są od 13 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r.
3. W przypadku kandydatów składających dokumenty po terminie decyzję podejmuje dyrektor Zespołu.
§2
1. Rekrutacja do klasy w zawodzie mechanik precyzyjny będzie prowadzona przez firmy Volkswagen, Gestamp
i Blum w terminie od 26 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r.
2. Udział w rekrutacji wezmą tylko ci kandydaci, którzy wskazali zawód mechanik precyzyjny jako pierwszy wybór.
3. Kandydaci do klasy mechanik precyzyjny zaznaczają we wniosku o przyjęcie do szkoły kolejność wyboru
pracodawców: Volkswagen, Gestamp i Blum.
§3
1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do wybranej szkoły w Zespole Szkół
Politechnicznych w pierwszej kolejności (pod warunkiem złożenia kompletnej dokumentacji).
2. Przy przyjmowaniu do wybranej szkoły w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
pierwszeństwo w drugim etapie mają 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.
3. 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:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata, rodzeństwa lub rodziców,
c) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
d) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
§4
1. W przypadku większej liczby wniosków od liczby miejsc w każdym typie szkoły, o przyjęciu decyduje wyższa
liczba punktów łącznie ze świadectwa oraz egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
2. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają kandydaci z większą liczbą punktów za oceny z zajęć
edukacyjnych i inne osiągnięcia z zastrzeżeniem par. 2, ust. 1, 2, 3.
§5
1. Kandydaci nie przyjęci do wybranej przez siebie szkoły, będą przyjęci do innej szkoły w Zespole, w której będą
wolne miejsca. Decyzję podejmuje dyrektor Zespołu.
2. Listy kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych szkół młodzieżowych zostaną ogłoszone
16 lipca 2019 r. o godz. 10.00.
3. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci dostarczenia oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum
lub szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu
ósmoklasisty – do 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00.
4. Listy przyjętych do szkoły zostaną ogłoszone 25 lipca 2019 r. o godz. 13.00.

KRYTERIA DECYDUJĄCE O PRZYJĘCIU DO KLASY PIERWSZEJ
Technikum nr 1 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 1
w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

dla absolwentów gimnazjum

a) język polski
(max 100% = 20 pkt)
b) historia i wiedza o społeczeństwie
(max 100% = 20 pkt)
c) matematyka
(max 100% = 20 pkt)
d) przedmioty przyrodnicze
(max 100% = 20 pkt)
e) część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy
(max 100% = 20 pkt)
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH
DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

max 100 punktów

200 punktów

max 100 punktów

Łącznie

max 100 punktów

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty
Punktacja
Liczbowo określona ocena z języka polskiego.
max 18 punktów
Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka
max 18 punktów
obcego.
3
Liczbowo określona ocena z matematyki.
max 18 punktów
4
Liczbowo określona ocena z:
 fizyki
(technik:
informatyk,
technik
elektronik,
technik
mechanik,
technik
budownictwa,
oraz
mechanik precyzyjny, mechatronik i operator obrabiarek max 18 punktów
skrawających) lub
 geografii (technik ekonomista) lub
 biologii (technik architektury krajobrazu)
Sposób przeliczania ocen na punkty:
a) celujący
– 18 punktów
b) bardzo dobry – 17 punktów
c) dobry
– 14 punktów
d) dostateczny
– 8 punktów
e) dopuszczający – 2 punkty
5
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.
7 punktów
6
Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, w szczególności uzyskanie wysokiego miejsca
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych
przez
kuratora
oświaty
albo max 18 punktów
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
przez inne podmioty działające na terenie szkoły.
7
Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum w zakresie aktywności społecznej, w tym
3 punkty
na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu.
Egzamin gimnazjalny (1% = 0,2 pkt):
L.p.
1
2

KRYTERIA DECYDUJĄCE O PRZYJĘCIU DO KLASY PIERWSZEJ
Technikum nr 1 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 1
w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

dla absolwentów szkoły podstawowej

a) język polski

(max 100% = 35 pkt)

b) matematyka

(max 100% = 35 pkt)

c) część z języka obcego nowożytnego

(max 100% = 30 pkt)

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH
DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

max 100 punktów

200 punktów

max 100 punktów

Łącznie

max 100 punktów

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty
Punktacja
Liczbowo określona ocena z języka polskiego.
max 18 punktów
Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka
max 18 punktów
obcego.
3
Liczbowo określona ocena z matematyki.
max 18 punktów
4
Liczbowo określona ocena z:
 fizyki
(technik:
informatyk,
technik
elektronik,
technik
mechanik,
technik
budownictwa,
oraz
mechanik precyzyjny, mechatronik i operator obrabiarek max 18 punktów
skrawających) lub
 geografii (technik ekonomista) lub
 biologii (technik architektury krajobrazu)
Sposób przeliczania ocen na punkty:
f) celujący
– 18 punktów
g) bardzo dobry – 17 punktów
h) dobry
– 14 punktów
i) dostateczny
– 8 punktów
j) dopuszczający – 2 punkty
5
Świadectwo
ukończenia
szkoły
podstawowej
7 punktów
z wyróżnieniem.
6
Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, w szczególności uzyskanie wysokiego
miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych
przez
kuratora
oświaty
albo max 18 punktów
organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
przez inne podmioty działające na terenie szkoły.
7
Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej w zakresie aktywności społecznej, w tym
3 punkty
na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu.
Egzamin ósmoklasisty:
(język polski i matematyka 1% = 0,35 pkt),
(język obcy nowożytny 1% = 0,3 pkt)
L.p.
1
2

