ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ
ZASADY REKRUTACJI
DO TECHNIKUM GÓRNICZEGO I POLITECHNICZNEGO ORAZ SZKOŁY
BRANŻOWEJ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE







Rekrutację kandydatów do klas pierwszych technikum lub szkoły branżowej I stopnia
w roku szkolnym 2017/2018 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna
powołana przez Dyrektora Szkoły.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się
z dokumentami regulującymi działalność szkoły, a z chwilą przyjęcia do ich
przestrzegania.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
O przyjęciu dziecka do technikum lub szkoły branżowej I stopnia w trakcie roku
szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor ZSG. Jeżeli przyjęcie ucznia
wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących
dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody
organu prowadzącego.

KOMISJA REKRUTACYJNA
1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych liceum prowadzi Szkolna Komisja
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
 ustalanie prób sprawności fizycznej,
 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych,
 sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,
 sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do liceum
WYMAGANIA FORMALNE OD KANDYDATA
1. Kandydaci do
a) Technikum Górniczego i Politechnicznego mogą składać dokumenty do klas pierwszych
w następujących zawodach:
 technik elektryk – klasa z rozszerzoną matematyką i fizyką
 technik mechanik – klasa z rozszerzoną matematyką i fizyką
 technik górnictwa podziemnego – klasa z rozszerzoną matematyką i geografią
(oddział sportowy specjalistyczny – piłka nożna lub inne)
 technik przeróbki kopalin stałych – klasa z rozszerzoną matematyką i chemią
(oddział sportowy specjalistyczny– piłka nożna lub inne)
 technik chłodnictwa i klimatyzacji
 technik automatyk
b) Szkoły Branżowej I stopnia mogą składać dokumenty do klas pierwszych
w następujących zawodach:







górnik eksploatacji podziemnej – klasa zawodowa z oddziałem sportowym
specjalistycznym
elektryk
ślusarz
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

2. W postępowaniu rekrutacyjnym są przyjmowani kandydaci, którzy:






dostarczą wszystkie wymagane dokumenty,
posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie
z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu
przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników
pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (dotyczy tylko oddziałów sportowych)
zaliczyli z wynikiem pozytywnym próby sprawności fizycznej ustalone przez
komisję rekrutacyjną (dotyczy tylko oddziałów sportowych)
uzyskali minimalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym niezbędna
do przyjęcia w danym zawodzie (ze świadectwa ukończenia gimnazjum
i egzaminu gimnazjalnego)

3. Wymagane dokumenty:







podanie do szkoły (druk szkolny) - wniosek rodziców o przyjęcie do szkoły – należy
wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły
wynik testów sprawności fizycznej (tylko dla klasy sportowej) – kandydat otrzyma po
2 fotografie (podpisane)
świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (w terminie do końca czerwca)
orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydany przez lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej (dotyczy tylko klasy sportowej)
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie na badania wydawane w
sekretariacie szkoły)

4. Wymagane dokumenty, można pobrać ze strony internetowej www.zsg-leczna.pl lub
w sekretariacie szkoły od kwietnia 2017 r.
5. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna przydziela kandydatów do klasy
z wybranym zawodem.
ETAPY REKRUTACJI
1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób
sprawności fizycznej. Mają one charakter dopuszczenia do dalszej rekrutacji.
2. Testy sprawnościowe są przeprowadzane na podstawie wytycznych polskich związków
sportowych, w szkole. (tylko dla oddziałów sportowych sportowych)
3. W drugim etapie rekrutacji o przyjęciu ucznia do klasy pierwszej decyduje:
o egzamin gimnazjalny
o liczba punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum (język polski,
język obcy, 2 przedmioty wybrane przez dyrektora
o
punkty uzyskane za świadectwo z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia, pracę
społeczną.

