
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 

na rok szkolny 2017/2018 

Podstawa prawna: 

 

ZARZĄDZENIE Nr 24/2017 

POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY 

z dnia 13 kwietnia 2017 roku 

 

w sprawie 

 

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do 

szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w 

województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności. 

 

§ 1 

Na podstawie: 

 
 - art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60); 

 
 - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 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 (Dz.U. z 2017 r. poz.586); 

 
 - § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 

506, Dz.U. z 2011 r. nr 176, poz. 1051) 

§ 2 

Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Technikum i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku w roku szkolnym 2017/2018 

to: 



1. Podanie o przyjęcie do szkoły. 

2. Oryginał (kopia) świadectwa ukończenia gimnazjum. 

3. Oryginał (kopia) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku 

nauki w gimnazjum. 

4. Dwie fotografie (na odwrocie fotografii czytelnie napisane imię i nazwisko). 

5. Karta zdrowia i szczepień. 

6. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu. 

7. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów. 

8. Akt urodzenia. 

§ 3 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018. 

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego decyduje 

suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym: 

 1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o 

szczegółowych wynikach egzaminu. 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i 

wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język 

obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. 

zakresów mnożony przez 0,2 pkt. 

 2. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę 

ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 

punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 

punkty). 

 

 

 

 

 

 

 



§ 4 

1. Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, są przyznawane 

z języka polskiego, języka obcego, oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnych; w poszczególnych klasach są to: 

Klasa 
Przedmioty wiodące lub profil 

kształcenia w poszczególnych klasach 
Nauczane języki 

obce 

Wybrane przez szkołę 
przedmioty preferowane 

przy przyznawaniu punktów 

IA 
technikum 

technik budownictwa  
język angielski, 
język niemiecki 

fizyka, matematyka 

I B  
technikum 

technik renowacji elementów 
architektury 

język angielski, 
język niemiecki 

fizyka, matematyka 

I C 
 technikum 

technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

język angielski, 
język niemiecki 

fizyka, matematyka 

I D 
szkoła branżowa I 

stopnia 

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 

język niemiecki 
lub angielski 

technika, wychowanie 
fizyczne 

IE 
szkoła branżowa I 

stopnia 
murarz - tynkarz   

język angielski lub 
niemiecki 

technika, wychowanie 
fizyczne 

IF 
szkoła branżowa I 

stopnia 

klasa wielozawodowa 
cieśla / dekarz/ betoniarz - zbrojarz 

język angielski lub 
niemiecki 

technika, wychowanie 
fizyczne 

 

2. Punkty są obliczane wg następujących zasad: 

stopień celujący - 17 punktów 

stopień bardzo dobry - 14 punktów 

stopień dobry - 12 punktów 

stopień dostateczny - 8 punktów 

§ 5 

Punktacji podlegają też inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, za 

które kandydat może uzyskać 32 punkty. Są to: 

1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów, 

2. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora (kuratorów) oświaty w tym: 

o finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów, 

o finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów, 

3. osiągnięcia sportowe (zał. 1) i artystyczne: 

o I – VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów, 

o I – III miejsce w województwie - 5 punkty, 

o I – III miejsce w powiecie - 4 punkty, 



4. za zajęcie od I do IV miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych 

organizowanych, co najmniej na szczeblu powiatowym - 5 punktów, 

5. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu - 2 punkty, 

 

Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach 1, 2, 3, 4, 5 przy czym 

w podpunktach 2 i 3 wybiera się najwyższe osiągnięcie 

np.: 

- jeżeli kandydat jest finalistą konkursu ponadwojewódzkiego i wojewódzkiego, to otrzymuje 12 punktów (nie 

można sumować punktów za oba osiągnięcia), 

- jeżeli kandydat uzyskał II miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ponadwojewódzkim i I miejsce 

w powiecie w tej samej dyscyplinie lub innej, to otrzymuje 6 punktów. 

*art. 22 ust. 2. pkt 8 

 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił ponadto, w drodze rozporządzenia: 

- organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, uwzględniając, że konkursy, 

turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego 

myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu 

przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu; 

 

Rozporządzenie 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 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 

1041 z późn. zm.). 

§ 6 

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co 

najmniej jednego przedmiotu – przyjmowani są niezależnie od przyjętych przez szkołę kryteriów. 

§ 7 

Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w 

postępowaniu kwalifikacyjnym mają w kolejności: 

1. sieroty, osoby umieszczone w rodzinach zastępczych oraz osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych. 

2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program 

lub tok nauki. 



3. kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu 

na stan zdrowia. 

4. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów na egzaminie gimnazjalnym. 

5. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów za świadectwo. 

6. uczniowie, którzy uzyskali wyższą liczbę punktów za inne osiągnięcia. 

§ 8 

Do wybranej klasy w szkole przyjęci zostaną uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów. 

§ 9 

1. Na swoim pierwszym posiedzeniu komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu 

procedury pracy komisji. 

2. Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna, na każdym posiedzeniu, może podjąć decyzję o zamknięciu rekrutacji 

do poszczególnych klas. 

3. Szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji. 

§ 10 

Kandydatowi przysługuje prawo złożenia do Dyrektora Szkoły odwołania od wyników rekrutacji. 

§ 11 

Dyrektor Szkoły powołuje szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, która pracuje według 

harmonogramu zawartego w: 

 
1. Zarządzeniu Nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie 

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla 

kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących 

dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018. 

 

LISTA DYSCYPLIN SPORTU PUNKTOWANYCH PRZY REKRUTACJI DO ZSB i KU w SŁUPSKU 

Dyscypliny indywidualne: 

Akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling 

sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, 

karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, 

łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kosmiczne, 



modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), 

pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do 

wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon-do ITF, taekwon-do 

WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, wyścigi psich 

zaprzęgów zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe. 

Gry zespołowe: 

Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, 

piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej, sporty wrotkarskie. 

Do listy dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych, dodaje się wyjaśnienie: w przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w w/w 

załączniku, a absolwent gimnazjum legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie 

osiągnięć sportowych, szkolne komisje rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują  

o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 12 

Terminy dotyczące przyjęć do Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku: 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 

od 8 maja (poniedziałek)  
do 14 czerwca (środa)  
do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, 
technikum i branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum i 
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez dyrektora gimnazjum) . 

od 23 czerwca (piątek) od 
godz. 11.00 
do 27 czerwca (wtorek) 
do godz. 15.00  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w 
związku z art. 149 ust.4 i ust.7, art. 155 ust. 4 i ust.7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy –Przepisy 
wprowadzające. 

do 29 czerwca (czwartek) 
do godz. 15.00  

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w 
kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 
kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

7 lipca (piątek) do godz. 
12.00  

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie 
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym 
zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły  

do 11 lipca (wtorek) do 
godz. 15.00  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w 
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia 
o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 
przyjęcie do szkoły. (w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia - także zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu). 

od 10 lipca (poniedziałek)  
od godz.12.00  
do 13 lipca (czwartek) do 
godz. 15.00  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych. 

do 14 lipca (piątek) do 
godz. 12.00  

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie 
wolnych miejsc. 

niezwłocznie, nie później 
niż do 14 lipca (piątek) do 
godz. 15.00 (w razie 

wystąpienia konieczności 
potwierdzenia informacji 
zawartych w 
oświadczeniach, termin 
podania do publicznej 
wiadomości listy 
kandydatów 
zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych 
przedłuża się do 28 lipca 
2017 r). 

 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna 

Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku 


