REGULAMIN REKRUTACJI DO
TECHNIKUM W GŁOGOWIE MŁP.
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 późniejszymi
zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
3. § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
4. Statut Technikum w Głogowie Małopolskim
I. Komisja rekrutacyjna:
1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły
wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły, z tym że w przypadku komisji rekrutacyjnej
powoływanej przez organ prowadzący – co najmniej 3 przedstawicieli organu
prowadzącego.
2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ
prowadzący;
2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do
danej szkoły.
3. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor.
4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany
osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do
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szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach rekrutacyjnych;
3) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;
4) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z
wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i
godziny posiedzeń komisji.
7. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
8. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co
najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
9. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania
informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą
naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
10. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają:
1) datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej,
2) imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a
także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną
w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego, 3) protokół podpisuje
przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
11. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się listy kandydatów oraz informacje
sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania
rekrutacyjnego.
12. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się następujące listy:
1) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły,
2) listę kandydatów z informacją o liczbie punktów uzyskanych po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego,
3) listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
II. Warunki przyjęcia:
Przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową.
III. Kryteria:
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W postępowaniu rekrutacyjnym decydują następujące kryteria:
1. Ocena z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki oraz ocena z geografii.
2. Osiągnięcia ucznia:
1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
2) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
3) Liczba punktów uzyskanych za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
oceny z przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa
w pkt. 2.
4. Liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty na podstawie zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu.
5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w
pierwszej kolejności.
6. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzenia w zależności od stopnia
zainteresowania uczniów podczas procesu rekrutacji.
IV. Punktacja:
1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, wynik przedstawiony
w procentach z:
a) języka polskiego – mnoży się przez 0,35,
b) matematyki – mnoży się przez 0,35,
c) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
c) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
4. W przypadku przeliczania na punkty za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
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7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z
przepisami ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 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 punktów,
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, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
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;
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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.
5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 4, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
6. 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.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu
objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie
oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego
przeprowadzany jest egzamin.
8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na
podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty w sposób
przyjęty w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego, wymienioną na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z
tym, że przeliczana jest na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego
nowożytnego..
9. O przyjęciu do szkoły uczniów z oceną poprawną z zachowania decyduje dyrektor szkoły.
10. Do szkoły nie będą przyjmowani uczniowie posiadający naganną ocenę z zachowania.
V. W przypadku równorzędnych wyników:
1.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.
2. W następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) kandydaci niepełnoletni, u których występuje: a)
wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
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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.
h) kandydaci pełnoletni, u których występuje:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność dziecka kandydata,
- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, - samotne
wychowywanie dziecka przez kandydata.

VI. Obowiązujące terminy:
Szczegółowe terminy rekrutacji znajdują się na stronie Podkarpackiego kuratora Oświaty:
https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/zarzadzenie-nr-1-2022podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-stycznia-2022-r/

VIII. Procedura rekrutacji:
1. Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki
postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
IX. Procedura odwoławcza:
1.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może
wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2.
W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja
rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy
przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów,
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.
W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat
może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
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4.
W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć
odwołanie. Na decyzję dyrektora można złożyć skargę do sądu administracyjnego.
X. Przechowywanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego:
1.
Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w
którym uczeń odpowiednio korzysta z wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do szkoły
lub placówki.
2.
Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora
została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.
Dodatkowe informacje
1.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z
póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2.
Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z
wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości
także na stronach internetowych tych jednostek.
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