WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY
REKRUTACJI
kandydatów do klas pierwszych

TECHNIKUM BUDOWLANEGO
im. gen. Wł. Andersa
w Poznaniu, ul. Rybaki 17
Rok szkolny 2018 / 2019

1. Zasady przyjęcia do pierwszych klas Technikum Budowlanego im. gen. Wł. Andersa w Poznaniu
zostały opracowane na podstawie:


Na podstawie art.154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59),



Art.20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.
1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w związku z art.
149 ust.5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.),



rozporządzenia Ministra Edukacji

z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/20182019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej
szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U.
poz. 586); rozporządzenie to określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,


zarządzenia nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie

terminów

przeprowadzania

postępowania

rekrutacyjnego

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów
do publicznych

szkół

podstawowych

dla

dorosłych,

i

postępowania

na rok szkolny 2018/2019
klas

I

publicznych

szkół

ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych.
2. Zgłoszenia do Technikum Budowlanego im. gen. Wł. Andersa przyjmowane są od 14 maja 2018 do
30 maja 2018 r. do godziny 15

00

- kandydat winien zgłosić się w bibliotece szkoły (parter szkoły)

z wnioskiem do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. (art.20t ust.2
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem
26 stycznia 2017r.).
3. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do Technikum Budowlanego im. gen. Wł. Andersa:
a) do dnia 25 czerwca 2018 r. do godziny 15



00

kandydat winien dostarczyć:

świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność
z oryginałem),



zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kserokopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem),



kserokopie lub oryginały dyplomów poświadczających udział w olimpiadach i konkursach
( Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wykazu zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych y dnia 28 lutego 2018r.)

4. O przyjęciu do pierwszej klasy Technikum decyduje ilość punktów uzyskanych w wyniku przeliczenia
ocen

i innych

osiągnięć

kandydatów

odnotowanych

na

świadectwie

ukończenia

gimnazjum (rozporządzenie 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. poz.
586); rozporządzenie to określa m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).
5. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów,
sporządza listę przyjętych do klas pierwszych i ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę
umieszczania kandydatów na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do Technikum Budowlanego im. gen. Wł.

Andersa

00

nastąpi w dniu 11 lipca (środa) 2018 r. o godzinie 10 . Kandydat przyjęty do Technikum
Budowlanego im. gen. Wł. Andersa zobowiązany jest potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole
przez dostarczenie do dnia 19 lipca (czwartek) 2018 r. do godziny 12

00

oryginałów świadectwa

ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydat
zobowiązany jest również dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
6. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, po potwierdzeniu przez kandydatów woli podjęcia nauki
w Technikum budowlanym im. gen. Wł. Andersa, ogłasza w dniu
00

20 lipca 2018 r. (piatek) o godzinie 13

listę przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

7. Od 23 lipca 2018r. do 29 sierpnia 2018r.

odbywa się dodatkowe postępowanie uzupełniające

w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Terminy obowiązujące w postępowaniu
rekrutacyjnym

uzupełniającym

zawarte są w załączniku nr 1 zarządzenia nr

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r.

2

110.1.6.2018

