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                                                                                                            Załącznik Nr 2 

 

 

SZKOLNY  REGULAMIN  REKRUTACJI  NA  ROK  SZKOLNY  2018/2019 

 
§ 1 

 

Rekrutacja do Technikum Nr 6 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 

 

1.  Rekrutację Kandydatów do klas pierwszych w Lotniczych Zakładach Naukowych w roku 

szkolnym 2018/2019 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji. 

 

2. Kandydat składając dokumenty do szkoły posługuje się kopiami świadectwa ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat 

ukończył. 

 

3. Wszystkich kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej objętej elektronicznym systemem  

rekrutacji obowiązuje ujednolicony wniosek. 

       

4.  W terminie od 1 czerwca 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.  kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej:                                                    

- generuje wniosek,  

      - drukuje wniosek,  

      - składa w szkole I wyboru wniosek (podpisany przez rodziców oraz wychowawcę, w przypadku  

        kandydatów spoza Wrocławia na wniosku nie jest wymagany podpis wychowawcy) o przyjęcie  

        do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów  

        warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (kryteria społeczne  

        i dodatkowe) 

  Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów (jeżeli dotyczy):  

- oświadczenie rodzica o  wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem 

świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,  

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu  

z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica, 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata, w oryginale 

lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu 

lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

rodzica, 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, w oryginale lub 

notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub 

wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica, 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w oryginale lub 

notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub 

wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,  

-  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,  

w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 

poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez rodzica albo akt zgonu rodzica w oryginale lub notarialnie 

poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z 

dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 



 2 

dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, 

-  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 135, ze zm.),  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez rodzica,  

      -    zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad    

            przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim 

            lub ponad wojewódzkim, wydane przez właściwego kuratora oświaty, w oryginale  

            lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu 

                       lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez      

                       rodzica, 

        -    jako uzupełnienie do złożonego wniosku, należy w terminie określonym w harmonogramie 

             dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań  

             zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie   

             badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, w oryginale lub notarialnie  

             poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu  

                      z dokumentu lub albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica, 

                 -      opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną   

                      poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami   

                      zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej, 

               -      podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi). 

 

 

5. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej w terminie od 22 do 26 czerwca 2018 r.  

składa w szkole I wyboru następujące dokumenty: 

1)  kopię świadectwa ukończenia szkoły z określonym poziomem języka obcego ( III.0 lub III.1), 

2)  kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 

   

 

 

6. Uczniowie klas pierwszych Lotniczych Zakładów Naukowych, którzy nie otrzymali promocji  

      do klasy programowo wyższej mogą powtarzać klasę w macierzystej szkole po złożeniu podania 

     do dyrektora szkoły w terminie do 18 czerwca 2018 r. W podaniu musi być wskazany typ  

     szkoły i zawód. 

 

7. Uczniowie Lotniczych Zakładów Naukowych, którzy chcą powtarzać klasę pierwszą w innej 

szkole, uczestniczą w rekrutacji na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 2 

 

Kwalifikowanie do Technikum Nr 6 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 

 

1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi  

nie później niż  13 lipca 2018 r.  

2. Od dnia 13 lipca 2018 r. do 17 lipca 2018 r. należy pobrać w sekretariacie szkoły skierowanie 

na badania lekarskie. 

3. Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły są zobowiązane 

potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole najpóźniej 25 lipca 2018 r. do godz. 15.00 

przedkładając oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki, oryginały wymaganych 

dokumentów, 2 fotografie oraz skrócony odpis aktu urodzenia. 
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4. W przypadku, gdy kandydat (ani jego rodzic) nie złoży w wyznaczonym terminie oryginałów 

dokumentów w szkole, do której został zakwalifikowany oznaczać to będzie świadomą 

rezygnację z miejsca w tej szkole. 

5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych w I naborze nastąpi nie później niż 26 lipca 2018 r.  

6. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami po zakończeniu pierwszego naboru szkoła 

przyjmuje od kandydatów niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół kopie dokumentów do dnia 

31 lipca 2018 r. 
7. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze uzupełniającym 

nastąpi 22 sierpnia 2018 r. 

8. 22 sierpnia 2018 r. należy pobrać w sekretariacie szkoły skierowanie na badania lekarskie. 

9. Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych w naborze uzupełniającym 

są obowiązane potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole najpóźniej 28 sierpnia 2018 r. 

do godz.15.00 przedkładając  oświadczenie  potwierdzające wolę podjęcia nauki, oryginały 

dokumentów, 2 fotografie oraz skrócony odpis aktu urodzenia. 
10. Ogłoszenie list uczniów przyjętych w naborze uzupełniającym nastąpi 29 sierpnia 2018 r.  

    

  

                                                                         § 3 

 

Warunki i tryb rekrutacji do klas pierwszych Technikum Nr 6 

i Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 

 

1. Ustala się, że maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych możliwych do uzyskania przez 

kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 6 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 6 wynosi     

200 pkt rekrutacyjnych. 

 

2. Ustala się następujące zasady obliczania punktów rekrutacyjnych w maksymalnej punktacji: 

1) max.100 punktów stanowią punkty z egzaminu gimnazjalnego, po 20 punktów z zakresu: język 

polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze i język obcy na 

poziomie podstawowym. Liczba przyznanych punktów rekrutacyjnych jest równa liczbie 

określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożony przez 0,2. 

2) max.72  punktów stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie  

ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny (najwyższa 

ocena z dowolnego języka nowożytnego realizowanego przez kandydata jako zajęcia 

obowiązkowe w gimnazjum), matematyka i jeden przedmiot w zależności od typu szkoły; 

   a) Branżowa Szkoła I stopnia  – geografia 

   b) Technikum : 

    - technik mechanik  - fizyka 

- technik mechanik lotniczy - fizyka 

 - technik mechatronik -  fizyka 

            -          technik lotniskowych służb operacyjnych - fizyka 

 - technik logistyk - geografia       

  - technik eksploatacji portów i terminali - geografia 

            -           technik automatyk  - fizyka 

3)  Punkty są obliczane wg następujących zasad: 

a) za każdą ocenę celującą kandydat otrzymuje 18 pkt 

b) za każdą ocenę bardzo dobrą kandydat otrzymuje 17 pkt 

c) za każdą ocenę dobrą kandydat otrzymuje 14 pkt 

d) za każdą ocenę dostateczną kandydat otrzymuje 8 pkt 

e) za  każdą ocenę dopuszczającą kandydat otrzymuje 2 pkt 

 

4) max.28 punktów stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum:  
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-  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt 

-  osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

    w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt 

 

-  zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, przy czym :  (max.18 pkt.) 

 

 

 

§ 4 

 

Kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby punktów rekrutacyjnych 

wynikających z § 3 pkt. 2 są odpowiednio: 

- w pierwszej kolejności : 

 kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

- w następnej kolejności brane pod uwagę łącznie: 

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, 

 

§ 5 

 

1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13,  

poz. 125 z późn.zm.) 

 

 

 

 

 

 


