
 

REGULAMIN REKRUTACJI  
UCZNIÓW  I  SŁUCHACZY  DO KLAS PIERWSZYCH  

WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD 
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO WE WRONKACH  

 NA ROK  SZKOLNY  2020/2021 

Podstawa prawna :   
-ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) 130 – 162;  

  - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół 

i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610). 

 - ZARZĄDZENIE NR 110.1.8.2020 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

§ 1 

1. Wszelkie prace związane z rekrutacją do klas pierwszych wszystkich typów szkół przeprowadza 
Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach. 

2. Komisji przewodniczy Wicedyrektor Zespołu. 
3. Do zadań komisji należy w szczególności: 

a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji do klas 
pierwszych, 

b) ustalenie na podstawie regulaminu rekrutacji list kandydatów przyjętych do klas 
pierwszych wszystkich typów szkół. 

4. Ze swych czynności Komisja sporządza protokoły. 
5. Listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych zatwierdza Przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej. 
§ 2 

Na rok szkolny 2020/2021 Zespół Szkół Nr 2 prowadzi rekrutację do klas pierwszych 
następujących typów szkół: 

1. Technikum Nr 2 –  kształcące w zawodach: 
a) technik ekonomista 
b) technik handlowiec 
c) technik budownictwa 
d) technik organizacji turystyki 

2. Szkoła Branżowa I Stopnia – kształcąca w zawodach proponowanych przez pracodawców, np. 
cukiernik, elektryk, lakiernik, monter mechatronik, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, 
ślusarz i wiele innych. 

 

§ 3 

1. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: 

a) podanie (druk do pobrania w szkole lub na stronie internetowej szkoły                       
www.zs2-wronki.pl), 

b) 3 zdjęcia, 
c) kartę zdrowia ucznia,   



 

Str.2 

 

d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  do podjęcia nauki w  wybranym 
zawodzie: 
Technikum - oryginał, 
Branżowa Szkoła I Stopnia – ksero (oryginał u pracodawcy) 

e) bilans zdrowia absolwenta szkoły podstawowej 
f) w przypadku absolwenta, który nie ukończył 15 roku życia, a składa dokumenty 

do Branżowej Szkoły I Stopnia opinię z Poradni Psychologiczno – pedagogicznej. 
g) świadectwo ukończenia szkoły (oryginał) 

                     f)         zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (oryginał), 
                     g)        zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu    
                                 oryginał,  do 31 sierpnia 2020r. umowa o praktyczną naukę zawodu wg.             
                                 obowiązującej nomenklatury (tylko kandydaci do branżowej szkoły I stopnia). 
 

 
 

 
 
 
 

2. Dokumenty należy składać w sekretariacie ZS Nr 2 we Wronkach, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 25  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 według 
harmonogramu: 

a) od 15 czerwca do 10 lipca 2020r. dokumenty wymienione w § 3 pkt. 1a,b,c 
b) od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020r. do godz. 14.00 kandydat dostarcza 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kopię) 
c) od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 14.00 kandydat dostarcza 

zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (oryginał lub 
kopię) 
 
Dostarczenie w oryginale 

 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

 zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej 

 zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu                     
w technikum, (dla szkoły branżowej ksero)  

                                 jest potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole.  
 

 
d) w dniu 12 sierpnia 2020r. godz.10.00 ogłoszenie listy kandydatów  

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły., 
e) 13-18 sierpnia 2020r. do godz. 14.00 ostateczny termin uzupełnienia wszystkich 

dokumentów w oryginale,  
f) W dniu 19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00 ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych 

do szkoły. 
§ 4 

1. O przyjęciu do klas pierwszych technikum decyduje suma punktów uzyskanych przez 
kandydatów. 

BADANIA LEKARSKIE: 

 do Technikum Nr 2 – kieruje szkoła 

 do Branżowej Szkoły I Stopnia - kieruje pracodawca 

 do Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach, gdzie do wykonywania 
pracy niezbędne jest prawo jazdy kat. B – kieruje szkoła 
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2. Kandydaci mogą uzyskać maksymalnie 200 punktów. Sposób przeliczania ocen   z przedmiotów 
i innych osiągnięć na punkty określa poniższa tabela: 

 
 

L.p. 
Przedmioty, osiągnięcia, przeliczane na punkty dla kandydatów po 

ośmioletniej szkole podstawowej 
Punktacja 

1.  J. polski max 18 p. 

2.  Matematyka max 18 p. 

3.  
Suma punktów z 2-ch  przedmiotów  obowiązkowych wskazanych przez 

szkolną komisję rekrutacyjną  dla danego zawodu -  załącznik 
max 36 p. 

4.  Świadectwo z wyróżnieniem 7 p. 

5.  

Szczególne osiągnięcia: 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących Olimpiadą lub  konkursem o 
zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na 
podstawie porozumień: 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego                                       10 pkt 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego   7 pkt 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego    5 pkt 

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu: 

- międzynarodowym, ogólnopolskim tytułów finalisty konkursu 
przedmiotowego        10 pkt 

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego                                                                          
7 pkt 

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego      5 pkt                                                              

c) uzyskane w zawodach inne niż wpt.1-2, artystyczne lub sportowe 
organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 
terenie szkoły: 

- uzyskane wysokie miejsce na szczeblu międzynarodowym           4 pkt 

- uzyskane wysokie miejsce na szczeblu krajowym                          3 pkt               
- uzyskane wysokie miejsce na szczeblu wojewódzkim                    2 pkt                        
- uzyskane wysokie miejsce na szczeblu powiatowym                      1 pkt 

max 18 p. 

6.  
Aktywność społeczna w tym na rzecz środowiska szkolnego,                                      
w szczególności  w formie wolontariatu 

3 p. 

7.  

Egzamin ósmoklasisty (wynik mnoży się przez 0,35): 

a) wynik z języka polskiego 
b) wynik z matematyki 
c) wynik z języka obcego na poziomie podstawowym (wynik 

mnoży się razy 0,3) 
 

 
 
max 35 p. 
max 35 p. 
max 30 p. 
 

Maksymalna liczba punków możliwych do uzyskania max. 200p. 

Załącznik – przedmioty wskazane w punkcie 2. tabeli  

Typ szkoły, zawód 
Dwa przedmioty wskazane przez szkolną 
komisję  rekrutacyjną 
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T E C H N I K U M 

TECHNIK BUDOWNICTWA geografia, informatyka 

TECHNIK EKONOMISTA geografia, informatyka 

TECHNIK HANDLOWIEC geografia, informatyka 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ geografia, informatyka 

 
3. Punktowanie ocen ze świadectwa: 

celujący  18 punktów 

bardzo dobry 17 punktów 

dobry  14 punktów 

dostateczny 8 punktów 

dopuszczający 2 punkty  

4. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły 
ponadpodstawowej przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady          
przedmiotowej oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub     

         ponadwojewódzkim.  
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów                        
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia                              
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 
kryteria: 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 niepełnosprawność kandydata, 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
7. Kryteria, o których mowa w pkt. 6, mają jednakową wartość. 

§5 

1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły  w dniu        
12 sierpnia 2020r., godz. 1000. 

2. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły w dniu  19 sierpnia 2020r., godz. 1400. 
 

§7 

1. Rodzic  lub prawny opiekun kandydata może złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej  
o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Wniosek musi być złożony do 22 sierpnia 2020r. 
3. Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisje rekrutacyjną do 3 dni od dnia 

wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
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4. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni 
od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia 

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej komisji 
rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 

§8 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                       
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 
119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
Informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczniów jest dyrektor lub osoba upoważniona 
Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach, ul. Powstańców Wlkp. 25, tel. 
67 2541176, mail: sekretariat@zs2-wronki.pl 

2. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c,  rozporządzenia             
j. w. o  ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie–Prawo 
oświatowe z dnia 14 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie 
oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych 
zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

3. Dane osobowe ucznia przechowywane będą przez okres określony w Jednolitym 
rzeczowym wykazie akt. 

4. Rodzic, uczeń słuchacz ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych: sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

 
§9 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od ……………….. do 31 sierpnia 2020r. 
 

 

                                                                             ……………………………………………………………………… 

                                                                                           PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA 

mailto:sekretariat@zs2-wronki.pl

