Regulamin przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Technicznych
im. Bohaterów Września w Jaśle
1. Przyjęcie kandydatów do klasy pierwszych wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu
następuje w drodze postępowania szkolnej komisji rekrutacyjno–kwalifikacyjnej, powołanej
przez Dyrektora Zespołu.
Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej należy w szczególności:
a) podanie

do

wiadomości

kandydatom

informacji

o

warunkach

rekrutacji,

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły,
b) ustalenie na podstawie postępowania kwalifikacyjnego wyników i ogłoszenie listy
kandydatów przyjętych do szkoły,
c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
2. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu
mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria:
a) spełnienie wymagań zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane
na podstawie odrębnych przepisów.
b) suma punktów uzyskanych za:
− wyniki egzaminu gimnazjalnego, potwierdzone stosownym zaświadczeniem
(maksymalnie 100 punktów),
− oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących zajęć edukacyjnych:
język polski, matematyka, język obcy, fizyka (maksymalnie 72 punktów),
− osiągnięcia kandydata, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
(maksymalnie 28 punktów).
4. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów wymienionych w pkt. 3 lit. b).
są przeliczane na punkty w następujący sposób:
− celujący – 18 pkt.
− bardzo dobry – 17 pkt.
− dobry – 14 pkt.
− dostateczny – 8 pkt.
− dopuszczający – 2 pkt.
5. Kryteriów określonych w pkt. 3 lit. b) nie stosuje się do kandydatów zwolnionych

z obowiązku przystąpienia do egzaminu na podstawie odrębnych przepisów. Sposób
przeliczania ocen na punkty określa § 8 Rozporządzenia 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. 2017 poz. 586
z 20 marca 2017 r.).
6. Osiągnięcia kandydatów, o których mowa w pkt. 3 lit. b) są punktowane są w sposób
określony w § 5 – § 7 Rozporządzenia 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. 2017 poz. 586
z 20 marca 2017 r.), w tym za:
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,
b) stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego – 3 punkty.
7. W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.
8. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów określonych w pkt. 3.
9. O przyjęciu uczniów powracających z zagranicy decyduje dyrektor szkoły na podstawie
świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i sumy lat nauki szkolnej ucznia.

