Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, ul. Mościckiego 4
na rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017r. poz.60),
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017r. 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,
 Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 07 lutego 2018 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników,
szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny
2018/2019.

1. Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają niezbędne dokumenty
w dniach 10 maja 2018r. - 18 maja 2018r. bezpośrednio w wybranej szkole:
 wniosek o przyjęcie do szkoły,
 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),
 kartę zdrowia ucznia (dotyczy uczniów z poza Płocka),
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w zawodzie, które należy złożyć do 31 sierpnia 2018r.
Skierowanie na badania kandydat otrzymuje w sekretariacie szkoły, do której się ubiega.
2. W przypadku kandydatów składających dokumenty po terminie decyzję podejmuje dyrektor
Zespołu.
3. W roku szkolnym 2018/2019 kandydaci mogą kształcić się w:
1) Technikum (cykl 4-letni)
 technik budownictwa,
 technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 technik gazownictwa,
 technik geodeta,
 technik ochrony środowiska,
 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
2) Branżowej Szkole I stopnia (cykl 3-letni)
 betoniarz-zbrojarz,
 dekarz,
 monter izolacji przemysłowych,
 monter sieci i instalacji sanitarnych,
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 murarz-tynkarz.
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4. Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna pracuje według ustalonego harmonogramu, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Kandydat do szkoły ponadgimnazjanej w procesie rekrutacji może uzyskać maksymalnie 200
punktów. Sposób naliczania punktów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
6. Absolwenci gimnazjów, będący finalistami lub laureatami olimpiad przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie od kryteriów
zawartych w niniejszym dokumencie.
7. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów, uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym komisja będzie brała pod uwagę w kolejności
następujące kryteria:
 w przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty
 uzyskana liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym,
 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
 uzyskana liczba punktów za świadectwo,
 wyższa ocena z zachowania.
 uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia (załącznik nr 3),
8. 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.
9. 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,
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.
10. W postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym:
1. Do szkół ponadgimnazjalnych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością
punktów.
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11. Kandydaci nie przyjęci do wybranej przez siebie szkoły/klasy, będą przyjęci do innej
szkoły/klasy w Zespole, w której będą wolne miejsca. Decyzję podejmuje dyrektor Zespołu w
porozumieniu z kandydatem.
12. W przypadku, gdy absolwent gimnazjum w sposób zdecydowany wybrał Branżową Szkołę I
stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 umieszczając ją jako pierwszą na
liście trzech szkół, do których składa podanie, a nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w wybranym zawodzie, komisja rekrutacyjna kwalifikuje podanie bez względu na ilość
uzyskanych punktów.
13. W przypadku dużej ilości kandydatów na wybrany kierunek istnieje możliwość utworzenia
dodatkowych klas.
14. Spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych, rozstrzyga dyrektor
szkoły.
15. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. –
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60).

16. Listy przyjętych do szkoły zostają ogłoszone 12 lipca 2018r.

17. Od 13 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku szkolna komisja rekrutacyjno –
kwalifikacyjna przeprowadza dodatkową rekrutację uzupełniającą (załącznik nr 1).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 marca 2018r.

