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Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych 
w Zespole Szkół Politechnicznych „ENERGETYK” w Wałbrzychu 

na rok szkolny 2017/2018   

 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) (zwana dalej Ustawą) 
2. 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 20175 r. poz. 586) (zwane dalej 
Rozporządzeniem) 

3. Zarządzenie nr 12/2017 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 (zwane dalej Zarządzeniem) 

  
§1 

Na terenie miasta Wałbrzycha rekrutacja odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego, dostępnego pod 
adresem: edu.um.walbrzych.pl 

§2 
 
Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na następujące kierunki: 
 
Szkoła Branżowa I Stopni nr 3 - 3 letnia 

 elektryk 

 elektromechanik  
 

Technikum nr 5 - 4 letnie: 

 technik elektryk  
 technik elektronik  

 technik informatyk  

 technik organizacji reklamy 

 technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
 

§3 
Szkolna Komisja Rekrutacyjna-Kwalifikacyjna 
1.      Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna. 
2.      Komisję powołuje dyrektor szkoły. 
3.      Zadania SKRK: 

 Podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji. 

 Przyjmuje i analizuje dokumentację kandydatów. 

 Weryfikuje poprawność wprowadzonych przez kandydatów danych o ocenach i osiągnięciach lub wprowadza te wyniki. 

 Ustala zbiorczą listę kandydatów w kolejności od największej liczby punktów do  najmniejszej 

 Rozpatruje podania uczniów, którzy nie uzyskali promocji do klasy drugiej. 

 Ustala listy kandydatów do poszczególnych oddziałów. 

 Ustala listy osób przyjętych do klas pierwszych. 

 Rozpatruje ewentualne odwołania rodziców. 

 W razie potrzeby przeprowadza nabór w terminie dodatkowym. 

 Wypełnia dokumentację rekrutacyjną. 
  

http://www.zsee.walbrzych.pl/viewpage.php?page_id=9#ele
http://www.zsee.walbrzych.pl/viewpage.php?page_id=9#eli
http://www.zsee.walbrzych.pl/viewpage.php?page_id=9#inf
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§4 
 

Harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej       
Harmonogram pracy SKRK zostanie ogłoszony za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi rekrutacji oraz na szkolnej 
stronie WWW: www.energetyk.walbrzych.pl 
  

§5 
 

Przy rekrutacji do klas pierwszych ZSP „Energetyk” na rok szkolny 2017/2018 uwzględnia się oceny uzyskane na świadectwie 
ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów: 
 Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3:  

 wszystkie kierunki: język polski, matematyka, technika, fizyka/informatyka (decyduje wyższa ocena) 
Technikum - 4 letnie: 

 technik elektryk: język polski, matematyka, fizyka, technika/informatyka (decyduje wyższa ocena) 
 technik elektronik: język polski, matematyka, fizyka, technika/informatyka (decyduje wyższa ocena) 

 technik informatyk: język polski, matematyka, informatyka, fizyka/technika (decyduje wyższa ocena) 

 technik organizacji reklamy: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, plastyka/informatyka (decyduje wyższa 
ocena) 

 technik cyfrowych procesów graficznych: język polski, matematyka, chemia, plastyka/informatyka (decyduje wyższa 
ocena) 

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: język polski, matematyka, fizyka, technika/informatyka (decyduje 
wyższa ocena) 

 
 

§6 
 

 Kryteria kwalifikowania kandydatów do wybranych typów szkół i klas 
1. Podstawę zakwalifikowania kandydata stanowi wynik egzaminu gimnazjalnego oraz świadectwo ukończenia gimnazjum. 
2. O przyjęciu do klasy I decyduje miejsce na liście kandydatów, ustalone na podstawie liczby uzyskanych punktów: 

 na egzaminie gimnazjalnym, przy czym każdy z wyników uzyskanych z: 
 języka polskiego, 
 historii i wiedzy o społeczeństwie, 
 matematyki, 
 przedmiotów przyrodniczych 
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 
mnoży się przez wskaźnik 0,2 

 z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum z przedmiotów wyszczególnionych w &6: 
 ocena celująca   = 18 pkt 
 ocena bardzo dobra   = 17 pkt 
 ocena dobra      = 14 pkt 
 ocena dostateczna      =   8 pkt 
 ocena dopuszczająca   =   2 pkt 

 za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  7 pkt. 

 za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej zgodnie z §6 Rozporządzenia (max 18 pkt). 
3. Zasady przyjmowania uczniów zwolnionych z egzaminu określa § 8 Rozporządzenia 
4. Kandydatem przyjętym jest ten, który uzyskał liczbę punktów gwarantującą mu miejsce na liście kandydatów w ramach limitów 

miejsc zatwierdzonych przez organ prowadzący w planie organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny, oraz potwierdził wolę 
podjęcia nauki  w ZSP „Energetyk”  w Wałbrzychu i dostarczył zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

5. Podania uczniów, którzy nie uzyskali promocji do klasy drugiej rozpatrywane są przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną 
indywidualnie, z uwzględnieniem: 

 frekwencji i wyników nauki w klasie pierwszej 

 przyczyn nie uzyskania promocji do klasy drugiej 

 opinii wychowawcy 

 liczby uzyskanych przy naborze punktów rekrutacyjnych. 
6. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nie utworzeniu kierunków, na które nie ma wystarczającej liczby 

kandydatów. 
  

§7 
 
Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieobjętych tym regulaminem obowiązują przepisy nadrzędne.  

http://www.zsee.walbrzych.pl/viewpage.php?page_id=9#ele
http://www.zsee.walbrzych.pl/viewpage.php?page_id=9#eli
http://www.zsee.walbrzych.pl/viewpage.php?page_id=9#inf

