REGULAMIN
przyjęć uczniów do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku
na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:
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. z 2017 r. poz. 586)
Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych
dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych
szkół policealnych.
§1
W roku szkolnym 2018/2019 absolwentom gimnazjum proponujemy podjęcie nauki w następujących
zawodach:
1.

Technikum nr 6

o
o
o
o
o
2.

technik
technik
technik
technik
technik

elektronik
elektryk
mechanik
mechatronik
pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4

o
o
o
o

elektryk
operator obrabiarek skrawających
mechanik pojazdów samochodowych
elektromechanik pojazdów samochodowych

§2
Przyjmowanie kandydatów do szkół
1.
2.

3.

4.

Rekrutacja do szkoły będzie przeprowadzona poprzez system naboru elektronicznego, który jest
dostępny on-line pod adresem elk.edu.com.pl/kandydat.
Kandydat dokonuje wyboru szkoły i zawodu poprzez zalogowanie się w systemie vEdukacja
Nabór szkoły ponadgimnazjalne, po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją dostępną w
systemie.
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku umożliwia kandydatom dostęp do systemu
vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne i gwarantuje pomoc w logowaniu oraz wprowadzaniu
danych do systemu w sekretariacie szkoły.
Kandydat składa w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty:
a. podanie (wygenerowane przez elektroniczny system naboru).
b. kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu
gimnazjalnego.
c. posiadane orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej.
d. dokumenty poświadczające spełnienie warunków, o których mowa w §3 pkt 2
Regulaminu przyjęć:
 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne
orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów,




5.
6.

orzeczenie o niepełnosprawności rodzica lub rodzeństwa kandydata,
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
e. potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie:
 oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie),
 zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym
zawodzie.
Wszystkie dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły zgodnie z zamieszczonym
harmonogramem rekrutacji.
Dokumenty osób nieprzyjętych do szkoły zwracane są kandydatom niezwłocznie po zakończeniu
postępowania kwalifikacyjnego. Szkoła udziela nieprzyjętym kandydatom szczegółowych
informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej szkoły zsme.elk.edu.pl zakładka
REKRUTACJA 2018/2019.
§3
Kryteria przyjęć
1. Zasady przeliczania ocen na punkty oraz przyznawanie punktów za dodatkowe osiągnięcia.

Lp.

Przedmiot

Punktacja szczegółowa według ocen

Punktacja
maksymalna

dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
1.

Język polski

dobry – 14 punktów

18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
2.

Język obcy

dobry – 14 punktów

18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
3.

Matematyka

dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów

18 punktów

dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
4.

Geografia

dobry – 14 punktów

18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
5.

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

6.

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje
się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10
punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje
się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem
o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.
32a ust. 4 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów;
5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
na szczeblu:
a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

7 punktów

6) 18 punktów
7) 3 punkty

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne
osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych
i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 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.
7) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia
w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
Egzamin gimnazjalny
1. wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,2
7.

8.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie
oświaty oraz w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego
zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu
gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie
oświaty, przelicza się na punkty oceny wymienione ba świadectwie ukończenia
gimnazjum zgodnie ze sposobem określonym w § 8 Rozporządzenia Ministra
Edukacji narodowej w sprawie postępowania rekrutacyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 586)
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskanych przez kandydata

100 punktów

200 punktów

2. Dodatkowe kryteria różnicujące kandydatów:
a.

b.

Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej;
Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie
oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
§4
Harmonogram rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Rejestracja kandydatów w systemie, wybór preferencji przez kandydatów,
składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7 maja - 12 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego

22 -26 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

do 28 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

rekrutacyjnym
4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowana na
badania 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

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
ponadgimnazjalnej lub informacji o liczbie wolnych miejsc

2 lipca 2018 r.
godz. 14.00

do 4 lipca 2018 r.

do 10 lipca 2018 r.
do godz. 15.00

11 lipca 2018 r.
godz. 14.00

§5
Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców
1.

2.
3.

W celu uzyskania dokładnych informacji o możliwościach podjęcia nauki i wyboru zawodu
w szkołach na terenie powiatu ełckiego funkcjonuje punkt informacyjny w Powiatowym Centrum
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Kajki 8, tel. (87) 610 27 47.
Szkolny punkt informacyjny mieści się w sekretariacie szkoły. Punkt prowadzi działalność
od 7 maja 2018 r. w dni robocze w godzinach pracy szkoły.
W działalności punktu informacyjnego mogą brać udział zaproszeni przedstawiciele szkół,
pracodawców, organizacji rzemieślniczych oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

§6
1.

Wpisu na listę przyjętych do wybranego typu szkoły i zawodu dokonuje komisja wg
następujących kryteriów:
1. na listę wpisuje się kandydatów od najwyższej liczby punktów do wyznaczonego limitu
miejsc,
2. w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w danym oddziale, kandydaci
otrzymują propozycje przyjęcia do innego oddziału dysponującego wolnymi miejscami.

2.

Listy kandydatów do wszystkich typów szkół zatwierdza dyrektor szkoły.

§7
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ełk, dnia

