ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ZESPOLE
SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1 PŁOCKU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DLA UCZNIÓW PO ÓSMEJ KLASIE
Podstawa prawna:




Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze
zm.) –rozdział 6
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)

§1
1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna
powoływana przez Dyrektora Szkoły.
2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie
do dyrektora szkoły.
§2
1. Do Technikum, Szkoły Branżowej I-go stopnia przyjmowani są absolwenci szkoły
podstawowej.
2. Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie
rekrutacji elektronicznej.
§3
1. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w macierzystej szkole podstawowej w systemie
elektronicznej rejestracji wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie
szkoły (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).
§4
1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół będących
w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadza do Centralnej Bazy Danych szkoła
pierwszego wyboru.
2. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji ubiegających się
do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają szkoły pierwszego
wyboru.
3. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły
pierwszego wyboru.

§5
1. Absolwenci szkoły podstawowej, będący finalistami lub laureatami olimpiad
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani są niezależnie
od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.
1. Do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością
punktów.
2. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo mają sieroty.
3. W przypadku równorzędnych wyników punktowych kandydatów uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym komisja będzie brała pod uwagę w
kolejności następujące kryteria:
 uzyskana liczba punktów na egzaminie ósmoklasisty,
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 uzyskana liczba punktów za świadectwo,
 wyższa ocena z zachowania,
 uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia
4. 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.
5. 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.
6.

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.

7. W przypadku, gdy absolwent szkoły podstawowej 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.

8. W przypadku dużej ilości kandydatów na wybrany kierunek istnieje możliwość
utworzenia dodatkowych klas.
9. W przypadku kandydatów składających dokumenty po terminie decyzję podejmuje
dyrektor Zespołu.
10. Spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych, rozstrzyga
dyrektor szkoły.
11. Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga Ustawa z dnia 14 grudnia
2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.60).
§6
Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:
1. Egzamin ósmoklasisty:
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony
w procentach mnoży się przez 0,35 z przedmiotów:
1) języka polskiego
2) matematyki
Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
2. Przeliczenie ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a.

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3)
uzyskanie
w
zawodach
wiedzy
będących
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

konkursem

o

zasięgu

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b.

krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d.

powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
6) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego
zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18
punktów.
7) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
przyznaje się 3 punkty.
8) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy

o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:


celującym – przyznaje się po 35 punktów,



bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,



dobrym – przyznaje się po 25 punktów,



dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,



dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:


celującym – przyznaje się 30 punktów,



bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,



dobrym – przyznaje się 20 punktów,



dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,



dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty.

9) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, przelicza
się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć
edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu
ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie.
10) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę
z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1. celującym – przyznaje się 30 punktów;
2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów;
3. dobrym – przyznaje się 20 punktów;
4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów;
5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty.

§7
Do klas pierwszych Technikum we wszystkich zawodach będą przyjmowani kandydaci z
największą liczbą punktów, aż do wyczerpania miejsc.
Do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I stopnia będą przyjmowani kandydaci z największą
liczbą punktów, aż do wyczerpania miejsc.
Przedmioty punktowane:


język polski,



matematyka,



język obcy wybrany przez kandydata.

Jeżeli liczba kandydatów na dany zawód będzie mniejsza niż wymagana, nie otworzymy danego
kierunku, połączymy go z innym, lub zaproponujemy zmianę kierunku.
§8
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej
kolejności.
§9
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i
matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora
danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez
inne podmioty działające na terenie szkoły,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z
problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze

względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

