REGULAMIN NABORU DO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GRUDZIĄDZU
NA ROK SZKOLNY 2020/21
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie
do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół
i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
3. Zarządzenie Nr 2/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 roku
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do: publicznych
szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy
klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie
kujawsko-pomorskim.
4. https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=9273
Informacje ogólne:
1. Do klasy pierwszej TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA przyjmowani są absolwenci
ośmioletnich szkół podstawowych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
3. Zasady rekrutacji szkoła ogłasza na stronie internetowej szkoły – www.zsm.grudziadz.com.pl
4. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
5. Szkoła proponuje naukę następujących języków obcych: język angielski, język niemiecki i język
rosyjski.
6. Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym w klasach technikum: matematyka, fizyka.
7. Laureaci konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora
Oświaty dla uczniów szkół podstawowych, a także laureaci i finaliści olimpiad dla uczniów szkół
podstawowych przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów, o
których mowa niżej.
8. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą, przyjmowani są do klasy pierwszej na
podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa
szkolnego wydanego w Polsce.
9. Na rok szkolny 2020/21 szkoła prowadzić będzie nabór do następujących klas:

SZKOŁA
Technikum nr 4
Branżowa Szkoła
I stopnia nr 3

ZAWÓD
Technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Ślusarz
Operator obrabiarek skrawających
Kierowca mechanik
ELEKTRYK – NOWY KIERUNEK!!!

LICZBA ODDZIAŁÓW
1 – 30 uczniów
1 – 30 uczniów
1 – 30 uczniów
0,5 – 15 uczniów
0,5 – 15 uczniów
0,5 – 15 uczniów
0,5 – 15 uczniów
w trakcie organizowania!

Zasady rekrutacji:
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów, na którą składają się:
• liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ośmioklasisty, zgodnie z zaświadczeniem OKE;
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: wynik przedstawiony w procentach z:
▪ języka polskiego mnoży się przez 0,35;
▪ matematyki mnoży się przez 0,35;
▪ języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
• liczba punktów za oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły wskazanych przez ucznia (geografia, informatyka,
zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie):
▪ celujący –18 punktów;
▪ bardzo dobry –17 punktów;
▪ dobry –14 punktów;
▪ dostateczny –8 punktów;
▪ dopuszczający –2 punkty.
• liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
▪ ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
▪ uzyskanie w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
o tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów;
o tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów;
o tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
▪ uzyskanie w konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
o dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów;
o dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów;
o dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów;
o tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów;
o tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
o tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
▪ uzyskanie w konkursach albo turniejach o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:
o dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów;
o dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów;
o dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów;
o tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów;
o tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty;
o 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, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, na szczeblu:
o międzynarodowym - 4 punkty;
o krajowym - 3 punkty;
o wojewódzkim - 2 punkty;
o powiatowym - 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu 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.
▪

za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 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.
Zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru w formie elektronicznej:
1. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez
siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane
oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na liście preferencji obok siebie.
2. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on zostać
przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.
3. Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności
oddziałów na liście preferencji w terminie określonym w harmonogramie naboru.
4. Deklaracja wyboru i wszystkie dokonane w niej zmiany powinny być złożone w formie pisemnej
w szkole, z której pochodzi oddział umieszczony na najwyższej pozycji na liście preferencji oraz
podpisana przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Jeżeli szkoła podstawowa kandydata jest objęta systemem naboru i jeśli kandydat wybrał trzy szkoły
ponadpodstawowe objęte systemem naboru - nie składa on kopii świadectwa ani kopii zaświadczenia
wynikach egzaminu.
6. Jeżeli szkoła podstawowa kandydata nie jest w systemie naboru, a wybrał on trzy szkoły
ponadpodstawowe z systemu - składa świadectwo i zaświadczenia w szkole ponadpodstawowej
pierwszego wyboru, celem zweryfikowania jego osiągnięć. Weryfikacji dokonuje szkolny administrator
w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
7. Jeżeli kandydat wybrał szkoły ponadpodstawowe spoza systemu, to do każdej z nich musi złożyć kopię
świadectwa i zaświadczenia.
8. Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wskazanych
przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów uzyskanych przez kandydata, przy
uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, jest wystarczająca do przyjęcia.
9. W terminie potwierdzania woli podjęcia nauki, kandydaci umieszczeni na liście wstępnej dostarczają do
szkół oryginały świadectw oraz oryginały zaświadczeń o zdaniu egzaminu ośmioklasisty, potwierdzając
tym wolę podjęcia nauki. Kandydaci nie mogą dostarczyć oryginałów dokumentów, do innej szkoły, niż
ta, w której są umieszczeni na liście wstępnej. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do

przyjęcia w ramach listy wstępnej mogą składać oryginały dokumentów do tych oddziałów, które nie
dokonały pełnego naboru i dysponują wolnymi miejscami.
10. Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy wstępnej, poprzez złożenie
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o zdaniu egzaminu
ośmioklasisty, może być zmienione dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej. Nie dotyczy to kandydatów,
którzy nie zostali przydzieleni do żadnego oddziału w ramach listy wstępnej.
11. Po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do oddziałów,
w których pozostają wolne miejsca. Szkolna komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu
kandydata na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału
zaświadczenia o zdaniu egzaminu ośmioklasisty, wprowadzając na bieżąco zmiany do sytemu
elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.
12. Oddział zostanie utworzony w przypadku naboru odpowiedniej liczby kandydatów.

