Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
Technikum nr 1 im. Zbigniewa Herberta i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” w Siemianowicach Śląskich
na rok szkolny 2015/2016

I. Podstawa prawna.
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Z 2014r. poz. 7 z późn. zm. - art. 9-15)
3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015r.

II. Podstawy rekrutacji.
1. Szkoła prowadzi nabór do Technikum Nr 1 im. Z. Herberta i Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Nr 1 za pomocą scentralizowanego systemu elektronicznego.
2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się wszyscy absolwenci gimnazjum.
3. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ustala listę kandydatów przyjętych do szkoły.
4. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów, której składnikami są:
a). punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego
b). punkty uzyskane w wyniku przeliczania ocen z języka polskiego i trzech innych wybranych
przez szkołę przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia.
5. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału Technikum Nr 1 i ZSZ Nr 1 w kolejności
zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
6. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo
do połączenia kierunków kształcenia.
Technikum nr 1 kształci w zawodach:
- technik hotelarstwa – TH
- technik żywienia i usług gastronomicznych – TZ
- kelner z elementami barmana i baristy – TK
- technik informatyk – TI
- technik organizacji reklamy – TR
- technik obsługi turystycznej - TT
Możliwość połączeń:
Dyrekcja zastrzega sobie możliwość połączeń klas w zależności od zainteresowania
kandydatów na przykład: TH – 16 uczniów TT – 17 uczniów = klasa TH/TT 33 uczniów

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w zawodach:
- kucharz
- cukiernik
- wędliniarz
7. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów, na dany kierunek, uniemożliwiający połączenie
profili kształcenia lub otwarcia klasy Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do
nie otwarcia klasy.
8. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują:
➢ wyniki egzaminu gimnazjalnego
➢ punkty przeliczania ocen uzyskanych przez ucznia na świadectwie ukończenia gimnazjum
➢ punkty za udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez
Kuratorium Oświaty
➢ punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
➢ punkty za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne, co najmniej na szczeblu powiatowym
➢ do ZSP”Cogito „ nie będą przyjmowani uczniowie z naganną oceną z zachowania.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na postępowaniu kwalifikacyjnym
pierwszeństwo mają:
➢ sieroty, osoby przebywające w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz umieszczanych
w rodzinach zastępczych
➢ kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki
➢ kandydaci z udokumentowanymi problemami zdrowotnymi
10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać oświadczenie
rodzica (opiekuna prawnego) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie.
11. Kandydaci deklarują wybór profilu kształcenia przy ubieganiu się do ZSP „Cogito”
12. Zmiana profilu kształcenia przez ucznia może nastąpić po pierwszym semestrze,
po uzupełnieniu różnic programowych i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego.
13. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu
gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa
uzyskanego za granicą, jeżeli przewidziany planem nauczania okres nauki za granicą wynosi
łącznie co najmniej 9 lat.

III.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne
osiągnięcia ucznia.

1. Przeliczanie ocen uzyskanych przez kandydata w gimnazjum z języka polskiego i trzech
wybranych przez szkołę przedmiotów:
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

19 punktów
16 punktów
13 punktów
9 punktów
3 punkty

2. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów.
3. Udział w finale wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium
Oświaty:- max 12 punktów (za jeden tytuł – 10 punktów, za dwa i więcej dodatkowo 2 punkty)
4. Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub konkursy co najmniej na szczeblu
powiatowym - max 5 punktów
I miejsce lub tytuł laureata
II miejsce lub tytuł finalisty
II miejsce lub wyróżniające

- 5 pkt.
- 4 pkt
- 3 pkt.

5. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariatu – 2 punkty.
6. Egzamin gimnazjalny – max 100 pkt.
7. Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE uzyskują dodatkową
liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum .

IV. Rodzaje oddziałów i zajęcia edukacyjne przeznaczone do przeliczenia punktów:
1. ZSP”Cogito” w roku szkolnym 2015/2016 otwiera następujące oddziały w Technikum
Technikum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa oddziału

Ilość klas

Zajęcia edukacyjne
przeznaczone do
przeliczenia punktów

1

- język polski
- język angielski
- geografia
- plastyka

1

- język polski
- język angielski
- biologia
- informatyka

Technik informatyk

0,5

- język polski
- język angielski
- informatyka
- matematyka

Technik organizacji reklamy

0,5

- język polski
- język angielski
- informatyka
- plastyka

Technik obsługi turystycznej

0,5

- język polski
- język angielski
- geografia
- informatyka

Kelner

0,5

- język polski
- język angielski
- plastyka
-informatyka

Technikum hotelarskie

Technik żywienia i usług gastronomicznych

6.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa oddziału

kucharz

cukiernik

wędliniarz

Ilość klas

Zajęcia edukacyjne
przeznaczone do
przeliczenia punktów

1,3

- język polski
- język angielski
- biologia
- plastyka

1,3

- język polski
- język angielski
- biologia
- plastyka

1,3

- język polski
- język angielski
- biologia
- plastyka

V. Obowiązki kandydata i terminy związane z naborem elektronicznym:

26.06.2015 – 30.06.2015r.
do godz. 15.00

kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych
świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach
egzaminu gimnazjalnego

3.07. 2015r. godz. 10.00

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły
z podziałem na oddziały

do 7.07.2015r. do godz. 10.00

termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do
wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Kandydat powinien dostarczyć również:
➢ dwa zdjęcia legitymacyjne
➢ kartę zdrowia w zaklejonej kopercie
➢ zgłoszenie absolwenta
➢ oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o braku
przeciwwskazań
zdrowotnych
do
wykonywania
wybranego zawodu
Dokumenty należy złożyć w przeźroczystej koszulce i białej
teczce w sekretariacie szkoły.

8 lipca 2015 godz. 9.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły

do dnia 31.08.2015r.

przyjmowani są kandydaci do oddziału w którym są wolne
miejsca

