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REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

NA ROK SZKOLNY 2016 / 2017 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. ST. MIKOŁAJCZYKA W GNIEŹNIE 

 

 

 

1. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Mikołajczyka  

w Gnieźnie zostały opracowane w oparciu o: 

a) § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.  

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz  

przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. 

zm.) 

      b) Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016  

           w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na      

            rok szkolny 2016/2017. 

2. W  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Mikołajczyka w Gnieźnie prowadzony 

będzie nabór elektroniczny, którym objęto szkoły ponadgimnazjalne powiatu 

gnieźnieńskiego. Szczegółowe informacje dotyczące zasad zgłaszania kandydatów, 

wypełniania i składania obowiązujących dokumentów znajdują się na stronie  

 https://gniezno.edu.com.pl/ 

 

3. Absolwenci gimnazjum mogą ubiegać się o przyjęcie do pierwszych klas technikum 

kształcącego w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik, technik 

architektury krajobrazu, technik geodeta, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik 

agrobiznesu oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej – mechanik operator pojazdów i maszyn 

rolniczych, rolnik, ogrodnik 

4. Dokumenty kandydatów do techników (podanie wraz z załącznikami, kwestionariusz 

osobowy) przyjmowane są w dniach od 23 maja do 10 czerwca w sekretariacie szkoły tzw. 

„pierwszego wyboru”, w godzinach od 8.00 do 15.00 

5. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum, od 24 do 28 czerwca kandydat dostarcza 

do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

6. O przyjęciu kandydata do jednej z klas pierwszych decyduje suma punktów uzyskanych  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

7. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może zdobyć maksymalnie 200 

punktów.(100 za egzamin gimnazjalny i 100 za oceny z zajęć edukacyjnych i innych 

osiągnięć ucznia). 

8. Bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć 

kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjęty na terenie 

województwa wielkopolskiego i zawartych w Zarządzeniu Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty. 

9. Przy przyjęciu do klas pierwszych technikum przedmiotami dodatkowo punktowanymi są: 

 a)  biologia, chemia i matematyka w technikach: rolniczym, architektury krajobrazu, inżynierii  

      środowiska i melioracji oraz agrobiznesu. 

b) fizyka i astronomia, geografia i matematyka w technikach: mechanizacji rolnictwa oraz   

      geodezji 

10. Laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych są przyjmowani do szkoły zgodnie  

z zasadami określonymi w Zarządzeniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

11. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo  

w przyjęciu do szkoły mają: 

https://gniezno.edu.com.pl/
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 a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby  

       umieszczone w rodzinach zastępczych, 

 b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych uzdolnieniach, którym ustalono  

      indywidualny program lub tok nauki, 

 c)  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. 

11. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas  

        pierwszych w ZSP nr 1 nastąpi do 18 lipca 2016  

12. Do 25 lipca potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału  

      świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

13. Do 26 lipca podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


