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Regulamin  rekrutacji   
Technikum Nr 1  im. Danuty Siedzikówny „Inki” w  Sopocie                                                                     

Rok szkolny 2017/2018 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA  

- art.149, 155, 165, 204 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60); 
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. 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; 
- §2 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki 
(Dz.U. z 2002r., nr 506, Dz.U. z 2011r. nr 176, poz.1051); 
- zarządzenia nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie 
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla 
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów 
ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, 
zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności. 
- zarządzenie nr 26 /2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 kwietnia 2017 roku zmieniające 
zarządzenia nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie 
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla 
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów 
ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, 
zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności. 

 
 

§ 1. OFERTA EDUKACYJNA   
 
 W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się nabór do następujących klas:  
 
KLASA  1o  Technik obsługi turystycznej 

 język niemiecki / hiszpański 
 przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia 

KLASA  1h  Technik hotelarstwa  
 język niemiecki / hiszpański 
 przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia 

KLASA  1e  Technik ekonomista 
 język niemiecki  
 przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia 

KLASA  1tl  Technik logistyk 
 język niemiecki  
 przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia 

KLASA  1p  Technik eksploatacji portów i terminali 
 język niemiecki  
 przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia 

KLASA  1ti  Technik informatyk 
 język niemiecki  
 przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka 

 
 

§ 2.  ZASADY PRZELICZANIA OSIĄGNIĘĆ NA PUNKTY   
 
1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:  
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 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o 
szczegółowych wynikach egzaminu - wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali 
procentowej mnożone są przez 0,2 pkt. 

 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych 
przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia 
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
 

2. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w 
procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów 
przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2; 
 
3. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane są na 
punkty wg następującego kryterium: 

 ocena celująca – 18 punktów, 
 ocena bardzo dobra – 17 punktów, 
 ocena dobra - 14 punktów, 
 ocena dostateczna - 8 punktów 
 ocena dopuszczająca - 2 punkty 

 
Punkty pochodzące z przeliczenia ocen z poszczególnych przedmiotów wpisanych na świadectwo 
ukończenia gimnazjum przyznaje się z następujących przedmiotów, w zależności od klasy  o przyjęcie do 
której ubiega się kandydat:  

KLASA  1o 
Technik obsługi turystycznej 

 

 Język polski, 
 Matematyka 
 Język angielski,  
 Wychowanie fizyczne. 

KLASA  1h 
Technik hotelarstwa 

 

 Język polski, 
 Matematyka 
 Język angielski,  
 Geografia. 

KLASA  1e 
Technik ekonomista 

 

 Język polski, 
 Matematyka, 
 Język angielski,  
 Informatyka. 

KLASA  1ti 
Technik informatyk 

 

 Język polski,  
 Matematyka, 
 Język angielski,  
 Informatyka. 

KLASA  1tl 
Technik logistyk 

 

 Język polski, 
 Matematyka, 
 Język angielski,  
 Geografia. 

KLASA  1p 
Technik eksploatacji portów i 

terminali 
 

 Język polski, 
 Matematyka, 
 Język angielski,  
 Informatyka. 

 
4. Inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane na punkty: 
1) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt 
2) za udział w konkursach i olimpiadach: 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt 
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt 
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 
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b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 
przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt 
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

7 pkt 
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

5 pkt 
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –  7 pkt 
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 pkt 

c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych lub artystycznych, organizowanych 
przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły; 
Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu: 

 międzynarodowym (miejsca 1-8) – 4 pkt 
 krajowym (miejsca 1-6) – 3 pkt 
 wojewódzkim (miejsca 1-3)– 2 pkt 
 powiatowym (miejsca 1-3) – 1 pkt 

d) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty 
 
5. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 4.2, wymienione na świadectwie ukończenia 
gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w danych zawodach, z tym, że 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 
 
 
§ 3.  ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW   
 
1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów możliwych do uzyskania  w procesie 
rekrutacyjnym.  
 
2. Przy przyjmowaniu do Technikum Nr1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Sopocie, w przypadku 
równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:   

 kandydaci zamieszkujący w Sopocie;  
 kandydaci posiadający szczególne osiągnięcia w konkursach wiedzy udokumentowane wpisem 

na świadectwie ukończenia gimnazjum;  
 kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki;   
 kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 

ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno–
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 

 sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby 
umieszczone w rodzinach zastępczych,  

 
2. Kandydatów, którzy ukończyli szkołę za granicą (klasę, dany etap edukacyjny w szkole za granicą) lub 
szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie 
przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i 
ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły 
podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.   
 
3. Dyrektor szkoły niezwłocznie informuje Kuratora Oświaty w Gdańsku  o liczbie wolnych miejsc w 
szkole bezpośrednio po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym.   
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§ 4.  TERMINY REKRUTACJI  
         
 

Rodzaj czynności  Termin  
w postępowaniu  

Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym  

Złożenie wniosku o przyjęcie do 
szkoły ponadgimnazjalnej wraz z 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym  

od 8 maja 2017 (poniedziałek) do 
20 czerwca (środa) do godz. 15.00  

od 11 lipca (wtorek)  
od godz. 9.00 do 28 
lipca (piątek)  
do godz.  15.00   
  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie 
do klasy pierwszej liceum 
ogólnokształcącego, technikum i 
branżowej szkoły I stopnia o 
świadectwo ukończenia 
gimnazjum i zaświadczenie o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego 
(kopie poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez dyrektora 
gimnazjum)  

od 23 czerwca  
(piątek) od godz. 11.00 do 27 
czerwca (wtorek) do godz.  
15.00  

X  

Weryfikacja przez komisję 
rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły oraz 
dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności, o których 
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o 
systemie oświaty w związku z art. 
149 ust.4 i ust.7, art. 155 ust. 4 i 
ust.7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy 
– Przepisy wprowadzające  

  

do 29 czerwca (czwartek) do 
godz. 15.00  

  

do 17 sierpnia 
(czwartek) do godz. 
15.00  

Podanie do publicznej wiadomości 
list kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych zawierające 
imiona i nazwiska kandydatów 
uszeregowane w kolejności 
alfabetycznej oraz informację o 
zakwalifikowaniu albo 
niezakwalifikowaniu kandydata, a 
także najniższą liczbę punktów, 
która uprawnia do przyjęcia  

  

7 lipca (piątek) do godz. 12.00  

18 sierpnia (piatek) 
do godz. 12.00  
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Wydanie przez szkoły prowadzące 
kształcenie zawodowe 
skierowania na badanie lekarskie 
kandydatowi z listy kandydatów 
zakwalifikowanych, który dokonał 
wyboru kształcenia w danym 
zawodzie w jednej szkole,  w 
przypadku złożenia przez 
kandydata oświadczenia o 
wyborze tej szkoły  

do 11 lipca  (wtorek) do godz. 15.00  
  

do 21 sierpnia  (piątek) 
do godz. 12.00  
 

Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata albo kandydata 
pełnoletniego  woli przyjęcia  w 
postaci przedłożenia oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum  i 
oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie 
zostały one złożone w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do szkoły; 
oryginału świadectwa 
potwierdzającego posiadanie 
wykształcenia średniego kandydata 
do szkoły policealnej; oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum 
lub ośmioletniej szkoły podstawowej 
kandydata do liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych; 
oryginału świadectwa ukończenia 
sześcioletniej szkoły podstawowej 
lub świadectwa promocyjnego do 
klasy siódmej kandydata do szkoły 
podstawowej dla dorosłych;  w 
przypadku technikum i  branżowej szkoły 
I stopnia - także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o 
braku przeciwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

od 10 lipca (poniedziałek) od 
godz. 12.00 
 do 13 lipca (czwartek) do godz. 
15.00  

od 18 sierpnia (piątek) 
od godz. 12.00  
do 25 sierpnia (piątek) 
do godz.  15.00  

Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych  

do 14 lipca  
(piątek) do godz.  
12.00  

do 28 sierpnia 
(poniedziałek)  
do godz. 12.00  
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Poinformowanie przez 
dyrektora szkoły 
ponadgimnazjalnej kuratora 
oświaty o liczbie wolnych 
miejsc w szkole  

niezwłocznie, nie później niż do 
14 lipca (piątek) do godz.  
15.00;  
w razie wystąpienia konieczności 
potwierdzenia informacji zawartych 
w oświadczeniach, termin podania 
do publicznej  
wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych przedłuża się 
do 27 lipca 2017 r.  do godz. 15.00 

niezwłocznie, nie 
później niż do 28 
sierpnia (poniedziałek) 
do godz.15.00  

 
 
 
§ 5.  WYMAGANE DOKUMENTY  
 
Uczniowie zamierzający ubiegać się o przyjęcie do Technikum Nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w 
Sopocie są zobowiązani dostarczyć do szkoły następujące dokumenty:  

 Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.  (Wniosek należy wypełnić na stronie: www.nabor-
pomorze.edu.com.pl/Kandydat. Następnie należy go wydrukować i podpisany przez 
rodziców/prawnych opiekunów oraz kandydata dostarczyć do sekretariatu szkoły)   

 Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

 Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

 Dwie podpisane fotografie.  
 Kartę zdrowia.  
 Dokumenty pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jeżeli rodzic zdecyduje o ich przekazaniu.  
 Wypełniony kwestionariusz osobowy – do pobrania w sekretariacie szkoły.  

  
 § 6. ODWOŁANIE OD WYNIKÓW REKRUTACJI 
 
1. Kandydatowi, który nie został przyjęty do szkoły w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji do Szkolnej 
Komisji Rekrutacyjnej.  
 
2. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, 
rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.   
 
3. Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku. 
Uzasadnienie zawierać powinno przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która 
uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  
 
4. Rodzic/opiekun prawny może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej 
Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  
 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy wynikające z 
ustawy o systemie oświaty oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych wydanych na ich podstawie. 
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§ 7 .  ZADANIA I SKŁAD SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ  
 
1. Postępowanie rekrutacyjne do Technikum Nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Sopocie 
przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.  
 
2. Skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:   

 Przewodniczący:  mgr inż. Maria Rokita-Tarka 
 Członkowie:  mgr Bartosz Lewczuk, mgr Iga Kisa-Bogorodź, mgr Róża Kaszyńska, mgr Zbigniew 

Kredowski. 
 
3.Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się  z 
wnioskami o przyjęcie do szkoły wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny 
posiedzeń  Komisji.  
 
4. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Prace Komisji są 
prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład 
Komisji.  
 
5. Członkowie Komisji są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia Komisji i 
podjętych rozstrzygnięciach. 
 
6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły i danego oddziału (klasy), o ile w wyniku 
postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.     
 
7. 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 Technikum Nr 1 im. Danuty 
Siedzikówny „Inki” w Sopocie.  
 
8.  Listy, o których mowa, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym 
miejscu w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów 
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.  
 
9. W sprawach rekrutacji osobami udzielającymi wszelkich informacji jest Przewodniczący Szkolnej 
Komisji Rekrutacyjnej.                        

 


