REGULAMIN REKRUTACJI
Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie
dla absolwentów gimnazjum na rok szkolny 2017/2018
Ogłaszamy nabór w następujących zawodach:
1. Technikum Zawodowe Nr 3:
 technik budownictwa
 technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych
 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 technik robót wykończeniowych w budownictwie
2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3:
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 monter sieci i instalacji sanitarnych
3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (klasa wielozawodowa)
 szkutnik
 mechanik pojazdów
samochodowych

 ogrodnik
 rolnik

 blacharz samochodowy
 kucharz

 tapicer
 fotograf

 fryzjer

 złotnik

 sprzedawca

 elektryk

 piekarz

 lakiernik

 cukiernik
 zegarmistrz

 elektromechanik pojazdów
samochodowych

 stolarz

 inne…

I. Terminy
Termin w rekrutacji
zasadniczej
od 9 maja 2017 r.
(wtorek)
do 21 czerwca 2017 r.
(środa)
do godz. 15.00

Termin w rekrutacji
uzupełniającej
od 26 lipca 2017 r.
(środa) od godz. 12.00
do 28 lipca 2017 r.
(piątek) do godz. 15.00

Rodzaj czynności
Składanie podań o przyjęcie do klas
pierwszych.
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od 23 czerwca 2017 r. X
(piątek)
do 27 czerwca 2017 r.
(wtorek)
do godz. 15.00
do 29 czerwca 2017 r. do 3 sierpnia 2017 r.
(czwartek)
(czwartek)

do 17 lipca 2017 r.
(poniedziałek)
do godz. 12.00

do 22 sierpnia 2017 r.
(wtorek) do godz. 12.00

do 19 lipca 2017r. do 25 sierpnia 2017 r.
(środa) do godz. 15.00 (piątek)

do 24 lipca 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r.
(poniedziałek)
(poniedziałek)
do godz. 15.00
do godz. 12.00

26 lipca 2017 r.
(środa) do godz. 12.00

do 29 sierpnia 2017 r.
(wtorek) do godz. 12.00

26 lipca 2017r.

29 sierpnia 2017 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
klasy pierwszej technikum i branżowej
szkoły I stopnia o świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
klasy pierwszej oraz dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Wydanie skierowania na badanie
lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych, który
dokonał wyboru kształcenia w danym
zawodzie, w przypadku złożenia przez
kandydata oświadczenia o wyborze tej
szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
albo kandydata pełnoletniego woli
przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum, oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego
oraz zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu,
o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora
technikum i branżowej szkoły I
stopnia kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole.
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II. Wymagane dokumenty:
1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego ( lub kopie poświadczone przez dyrektora szkoły).
2. Trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).
3. Karta zdrowia ( po przyjęciu do klasy pierwszej).
4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza
medycyny pracy.
5. Kandydaci do klasy wielozawodowej załączają umowę lub deklarację umowy
o praktycznej nauce zawodu zawartą z pracodawcą i podpisaną na trzyletni okres
nauki.
6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim załączają zaświadczenie
komisji konkursowej.

III. Zasady rekrutacji:
Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie punktów za:
1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przeliczonych według zasady:
0,2 pkt. za każdy punkt procentowy z zakresu:
 języka polskiego,
 matematyki
 przedmiotów przyrodniczych

 historii i wiedzy
o społeczeństwie

 języka obcego nowożytnego

2. Oceny z następujących przedmiotów:
a) Technikum Zawodowe Nr 3:


język polski



matematyka



geografia



informatyka

b) Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3
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język polski



technika



geografia



informatyka

3. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, w tym za:
 Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,
 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7
punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5
punktów;
 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 –10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –3 punkty;
 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego –7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego –5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5
punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 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 –10
punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7
punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –5
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punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –2 punkty;
 Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym –4 punkty,
b) krajowym –3 punkty,
c) wojewódzkim –2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.
 Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, a w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania
za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
4. Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane są zgodnie
z zasadą:


stopień celujący – 18 punktów

 stopień bardzo dobry – 17 punktów
 stopień dobry – 14 punktów
 stopień dostateczny – 8 punktów
 dopuszczającym – 2 punkty
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego 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 gimnazjum,
przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
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a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu
gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany
zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu
gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w
stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
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3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
8. Kandydaci do klasy wielozawodowej przyjmowani są do szkoły na podstawie
umowy o praktycznej nauce zawodu (do pobrania w sekretariacie szkoły).
9. Podczas rekrutacji pierwszeństwo mają kandydaci, dla których ZSBT jest szkołą
pierwszego wyboru (dostarczą oryginał świadectwa) oraz:
a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
kandydaci objęci pieczą zastępczą,
b) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata,
c) kandydaci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
zwłaszcza rodziny wielodzietne i niepełne,
d) kandydaci z rodzin, w których jedno z rodziców lub oboje są niepełnosprawni,
e) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym
ustalono indywidualny program lub tok nauki.
10. Kandydaci przyjęci do szkoły mają możliwość zamieszkania w Bursie Szkolnej,
pl. Majdanek 7.
11. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły zgodnie z trybem
zawartym w Zarządzenie Nr 24/201 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
12. Nabór uzupełniający do oddziałów klas pierwszych odbywać się będzie zgodnie z
harmonogramem podanym w tabeli w punkcie I.

Dyrektor
Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych
w Stargardzie
Zbigniew Hering
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