
 

REGULAMIN REKRUTACJI  

DO TECHNIKUM  

W 

ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH I PLASTYCZNYCH  

W GRUDZIĄDZU                             

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

     § 1. Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U z 2019 r., poz. 1737). 

3. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 ogłoszony przez 

Kuratora Oświaty w Bydgoszczy 21.01 2022 r. 

§ 2. Komisja rekrutacyjna 

1. Rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana  

przez  Dyrektora Szkoły. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należą: 

a. weryfikacja spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

            pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

b. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości  

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

c. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych  

      i  nieprzyjętych;  

d. sporządzenie protokołu postępowania  rekrutacyjnego. 

       § 3. Kierunki rekrutacji 

W roku szkolnym 2022/2023 do klasy pierwszej 5-letniego Technikum prowadzony jest nabór 

na kierunki: 

 technik budownictwa, 

 technik robót wykończeniowych w budownictwie, 

 technik usług fryzjerskich. 

 

   

   § 4. Kryteria rekrutacji do klas pierwszych Technikum  

 

1. Przeprowadzenie rekrutacji w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych odbywa się  

według zasad rekrutacji elektronicznej; 

2. Liczba punktów możliwych do zdobycia przez kandydata do klasy pierwszej w procesie  

rekrutacji wynosi  - 200 punktów; 

3. Za wyniki egzaminu ósmoklasisty  można uzyskać max 100 punktów.  

Wynik przedstawiony w procentach  z: 

       a. języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35. 

       b. języka obcego nowożytnego  mnoży się przez 0,30. 

4. W przypadku przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch  

wybranych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę, wymienionych na świadectwie   

ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

                        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. 

5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy 

VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

6. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej : 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim  

          organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień 

          przyznaje się: 

          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; 

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 –  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 – przyznaje się 3 punkty; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim   

     organizowanym przez kuratora oświaty: 

 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  

 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. 

7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów 

wiedzy, artystycznych i sportowych, 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. 

8. 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. 

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu  ósmoklasisty, przelicza 

się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,  przy czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 35 punktów 

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:         

                        a. celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

                        b. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

                        c. dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

                        d. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

                        e. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów. 

10. Do szkoły w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej       

olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim   

   lub ponadwojewódzkim. 

11. 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 szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu    

                       rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;  

                   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; 

12. 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 psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej. 

13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania  

rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące 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. 

14. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy    

 kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona  

i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata 

do publicznej szkoły. 

15. W terminie 3 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic 

kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły. 

16. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata                         

z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

17. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

18. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły 

służy skarga do sądu administracyjnego. 
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