Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN REKRUTACJI
DO ZESPOŁU SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH W GDYNI
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
W związku z obowiązującym w Gdyni systemem rekrutacji elektronicznej szkoła pełni rolę
Punktu Naboru. Kandydaci z Gdyni zakładają konta elektroniczne w swoich macierzystych
szkołach podstawowych, kandydaci spoza Gdyni powinni założyć konta sami
lub w naszej szkole przy wsparciu Pracowników sekretariatu.
I. Podstawa prawna
1.

Art. 154 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).

2.

Zarządzenie Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych
szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe,
i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych
w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023.

3.

Statut ZSChiE w Gdyni.

II. Planowane oddziały w szkołach na podbudowie szkoły podstawowej w rekrutacji 2022/2023
z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 ai, 1 bi
1 pr
1m
1e
1k
1 el

- technik informatyk (matematyka, informatyka)
- technik programista (matematyka, informatyka)
- technik mechatronik (matematyka, fizyka)
- technik elektronik (matematyka, fizyka)
- technik chłodnictwa i klimatyzacji (matematyka, fizyka)
- technik elektryk (matematyka, fizyka)

Drugim językiem obcym nauczanym jest język niemiecki. Klasy liczyć będą 28-32 uczniów.

III. Wymagane dokumenty
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Formularz zgłoszeniowy (podanie) do szkoły wygenerowany z systemu naboru elektronicznego (złożony
osobiście w sekretariacie lub przesłany elektronicznie przy zastosowaniu podpisu elektronicznego lub
profilu zaufanego).
Dwie fotografie (przy dostarczeniu oryginałów dokumentów).
Zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym
zawodzie. Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań dla kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia zostaną przeprowadzone w czasie rekrutacji w szkole.
Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad i konkursów organizowanych przez
kuratora oświaty.
Akt urodzenia do wglądu lub kopia tego dokumentu (obowiązkowo).
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (po przyjęciu do szkoły).
Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (po przyjęciu do szkoły).

Dokumenty przyjmują Pracownicy sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
Szczegóły logowania się do systemu rekrutacji elektronicznej, tryb i harmonogram procesu rekrutacji dostępne są
w szkole i na jej stronie internetowej oraz na stronie internetowej systemu Nabór Pomorze.
Szkoła oferuje pomoc w logowaniu się do systemu i przy wprowadzaniu danych.
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IV. Kwalifikowanie kandydatów
Podstawą zakwalifikowania jest świadectwo ukończenia szkoły i wynik egzaminu, zaświadczenie o braku
przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy
po badaniach wykonanych w ZSChiE – termin będzie podany w trakcie rekrutacji. Uczniowie bez
wykonanych badań nie będą mogli podjąć nauki w szkole.
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
➢ suma punktów zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, matematyka – wynik procentowy
mnożony przez 0,35 oraz język obcy nowożytny – wynik procentowy mnożony przez 0,3;
➢ suma punktów z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących
zajęć edukacyjnych:
• dla zawodów: technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik chłodnictwa
i klimatyzacji:
1) język polski,
2) matematyka,
3) język obcy obowiązkowy dla ucznia,
4) fizyka
• dla zawodów: technik informatyk, technik programista:
1) język polski
2) matematyka
3) język obcy obowiązkowy dla ucznia
4) informatyka
Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych obliczane są wg następujących zasad:
- celujący
- 18 punktów
- bardzo dobry
- 17 punktów
- dobry
- 14 punktów
- dostateczny
- 8 punktów
- dopuszczający
- 2 punkty
a) ukończenie szkoły z wyróżnieniem - 7 punktów
b) udział w konkursach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora
oświaty w tym:
- finalista konkursu przedmiotowego
- 10 punktów
- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- 7 punktów
- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
c) osiągnięcia sportowe i artystyczne organizowane przez kuratora oświaty na szczeblu:
- międzynarodowym
- 4 punkty
- krajowym
- 3 punkty
- wojewódzkim
- 2 punkty
- powiatowym
- 1 punkt
Szczegółowe zasady punktacji za udział w konkursach i zawodach o różnym zasięgu reguluje
rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
d) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu - 3 punkty.
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V. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

Składanie wniosków, w tym zmiana wniosków o przyjęcie do szkoły
z dokumentami do wybranej szkoły.

od 16 maja
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie
nowego wniosku, zmiana wniosku.

od 24 czerwca
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczanych w oświadczeniach.

do 13 lipca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną okoliczności zweryfikowanych przez
wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

do 20 lipca 2022 r.

Ogłoszenie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej listy kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły i niezakwalifikowanych.

21 lipca 2022 r.

Wydanie przez szkołę skierowań na badanie lekarskie kandydatom
z listy kandydatów zakwalifikowanych (badania lekarskie odbywać się będą
na terenie szkoły).

do 25 lipca 2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 22 lipca
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Ogłoszenie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej listy przyjętych
do szkoły.

29 lipca 2022 r.
do godz. 14.00

Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły Pomorskiego Kuratora Oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole.

29 lipca 2022 r.

Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku posiadania wolnych miejsc).

od 2 sierpnia 2022 r.
do 23 sierpnia 2022 r.

1.

Szkolny punkt informacyjny znajduje się w sekretariacie szkoły i jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00.

2.

Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej można składać do Dyrektora Zespołu Szkół w ciągu
3 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołania od wyników
postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 3 dni od daty ich złożenia.

3.

Dyrektor Zespołu Szkół decyduje o przyjęciu uczniów do klas pierwszych.

4.

Informacji o wolnych miejscach w gdyńskich szkołach udziela Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zasady określone w Zarządzeniu
Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 10/2022 z dn. 28 stycznia 2022 r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2022 r.
Dyrektor ZSChiE
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