Zarządzenie Nr 5/2016
Dyrektora
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
z dnia 19 lutego 2016r.
w sprawie rekrutacji do Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
na rok szkolny 2016/2017
Na podstawie art.20f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2015 r., poz.2156, z późn.zm.) oraz rozporządzenia MEN z dnia 2
listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych
kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu
i poszczególnych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzenia
postępowania
rekrutacyjnego
oraz
postępowania
uzupełniającego
zarządza się, co następuje:
§1

1. Do przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny
2016/2017 powołuje się Komisję Rekrutacyjną w następującym składzie:
mgr inż. Bogusław Bielak
- przewodniczący,
mgr Beata Józefczyk
- wiceprzewodniczący
mgr inż. Stanisław Królikowski
- wiceprzewodniczący
członkowie:
mgr Grażyna Czyż
mgr Andrzej Habigier
mgr inż. Konrad Dąbek
mgr Anna Sobiło
mgr Alicja Świder
2. Z prac Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół zawierający
w szczególności datę posiedzenia Komisji, imiona i nazwiska
przewodniczącego i członków Komisji obecnych na posiedzeniu oraz
informacje o podjętych czynnościach i rozstrzygnięciach.
§2
Komisja przeprowadzi rekrutację do następujących klas na podbudowie
gimnazjum:
Technikum:
zawód technik elektryk
(1 oddział),
zawód technik energetyk
(1 oddział),
zawód technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej
(1 oddział),
zawód technik telekomunikacji
(1 oddział),

zawód technik mechatronik
(1 oddział),
zawód technik elektronik
(1 oddział),
zawód technik informatyk
(2 oddziały),
zawód technik cyfrowych procesów graficznych
(1 oddział),
zawód: technik ekonomista
(1 oddział),
zawód technik organizacji reklamy
(1 oddział),
zawód technik obsługi turystycznej
(1 oddział),
zawód technik geodeta
(1 oddział),
zawód technik odlewnik
(1 oddział).
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
zawód elektryk
(1 oddział),
zawód elektromechanik
(1 oddział),
zawód monter mechatronik
(1 oddział),
zawód monter elektronik
(1 oddział),
zawód mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń
precyzyjnych
(1 oddział).
Klasa wielozawodowa
(1 oddział)
zawody:
lakiernik,
mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy,
piekarz,
cukiernik,
kucharz,
wędliniarz,
sprzedawca,
dekarz,
fryzjer,
krawiec,
stolarz,
monter instalacji i urządzeń sanitarnych.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum,
ośmioletniej szkoły podstawowej i trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
§3
1. Podstawą przyjęcia do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej na
podbudowie gimnazjum będzie suma punktów uzyskana z egzaminu
gimnazjalnego (wynik przedstawiony w procentach) z :
a) języka polskiego
b) historii i wiedzy o społeczeństwie
c) matematyki
d) przedmiotów przyrodniczych
mnoży się przez 0,2

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez
0,08
f) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez
0,12
oraz z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka
polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki oraz punktów za osiągnięcia
ucznia.
2. Przy przeliczaniu ocen na świadectwie stosuje się następującą punktację:
celujący
- 20 pkt,
bardzo dobry
- 16 pkt,
dobry
- 12 pkt,
dostateczny
- 8 pkt,
dopuszczający
- 2 pkt.
3. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.
4. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia
gimnazjum kandydat może otrzymać maksymalnie 13 punktów. Punkty za
szczególne osiągnięcia przyznawane są zgodnie z zapisami §7
Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego lub jego części przelicza się na punkty oceny ze świadectwa
ukończenia gimnazjum zgodnie z zasadami ujętymi w § 10 Rozporządzenia
MEN z dnia 2 listopada 2015 r.
6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu kandydat
otrzymuje 2 pkt.
7. Do danej klasy zostaną przyjęci kandydaci i o największej liczbie punktów.
§ 4.
Ustala się następujące terminy związane z rekrutacją do szkół
ponadgimnazjalnych dla młodzieży:
1. Od 25 kwietnia do 31 maja 2016 r. przyjmowanie podań od uczniów
gimnazjów w sekretariacie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej;
2. Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 przyjmowanie
świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego
3. 30 czerwca 2016 r. godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie
przyjęć do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017;
4. 1 lipca 2016 r. do godziny 10:00 ogłoszenie listy kandydatów do szkoły na
podstawie wyników rekrutacji oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych
do szkoły.
5. Od 1 lipca do 4 lipca 2016 r. wydawanie skierowań na badania lekarskie
kandydatom z listy zakwalifikowanych do szkoły.
6. Od 1 lipca do 12 lipca 2016 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

podjęcia nauki w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego; złożenie zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu.
7. Do 12 lipca 2016 r. kandydaci do klasy wielozawodowej składają
zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę zawodową.
8. 13 lipca 2016 r. do godziny 14:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.
§5
Komisja przeprowadzi rekrutację do klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych na podbudowie gimnazjum lub ośmioletnie szkoły podstawowej oraz
do klasy 2 na podbudowie trzyletniej ZSZ.
§6
Ustala się następujące terminy związane z rekrutacją do Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych
1. Od 9 maja do 22 czerwca 2016 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym (postępowanie uzupełniające od 17 lipca do
24 sierpnia 2016 r.)
2. 8 lipca 2016 r. – godz. 9.00 - weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych ((postępowanie
uzupełniające od 25 lipca do 26 lipca 2016 r.).
3. 8 lipca 2016 r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły (postępowanie
uzupełniające dnia 29.08.2016 r.)
4. Od 8 lipca do 11 lipca 2016 r. potwierdzenie przez kandydata woli
podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub trzyletniej ZSZ
(postępowanie uzupełniające od 29 do 30 sierpnia 2016 r.)
5. 12 lipca 2016 r do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (postępowanie uzupełniające
31sierpnia 2016 r. do godz. 12.00).
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

