
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych   
Technikum Nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Sopocie 

w roku szkolnym 2018/2019  
  
Na podstawie:  

 ZARZĄDZENIE nr 7/2018 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 stycznia 2018 r. 
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do 
klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół 
ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół 
policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim.  

 Rozporządzenia 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);  
  
 

I. Oferta edukacyjna 
W roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się nabór do klas:  

 
Klasa  Zawód Przedmioty 

rozszerzone 
Języki obce Uwagi 

1o Technik obsługi turystycznej język angielski, 
geografia 

język angielski, 
język niemiecki, 
język hiszpański. 

drugi 
język do 
wyboru 

1h Technik hotelarstwa język angielski, 
geografia 

język angielski, 
język niemiecki, 
język hiszpański. 

drugi 
język do 
wyboru 

1tl Technik logistyk język angielski, 
geografia 

język angielski, 
język niemiecki, 

 

1ti Technik informatyk matematyka, 
informatyka 

język angielski, 
język niemiecki, 

 

1p Technik eksploatacji portów i 
terminali 

język angielski, 
geografia 

język angielski, 
język niemiecki, 

 

 
  

II.  Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych:  
  
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów, 
możliwych do uzyskania – maksymalnie 200, której składnikami są:   

  
1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w 

zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o 
społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, 



chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty 
według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.   

2. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez 
szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie 
szkoły (maksymalnie 72 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 28 punktów).   
 
Sumuje się oceny z następujących przedmiotów:  
 

KLASA  1o 
Technik obsługi turystycznej 

 

 Język polski, 
 Matematyka 
 Język angielski,  
 Geografia. 

KLASA  1h 
Technik hotelarstwa 

 

 Język polski, 
 Matematyka 
 Język angielski,  
 Geografia. 

KLASA  1ti 
Technik informatyk 

 

 Język polski,  
 Matematyka, 
 Język angielski,  
 Informatyka. 

KLASA  1tl 
Technik logistyk 

 

 Język polski, 
 Matematyka, 
 Język angielski,  
 Geografia. 

KLASA  1p 
Technik eksploatacji portów i 

terminali 
 

 Język polski, 
 Matematyka, 
 Język angielski,  
 Geografia. 

  
 Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, każdego z trzech wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych:   

  
celujący  - 18 punktów  
bardzo dobry  - 17 punktów  
dobry  - 14 punktów  
dostateczny  - 8 punktów  

  dopuszczający   - 2 punkty  
  

3. osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia 
się w procesie rekrutacji (maksymalna ilość punktów do uzyskania - 28)  

4. za osiągnięcia wymienione w punkcie 3 punkty przyznaje się w sposób następujący:  
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,  
b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych 
porozumień:  



- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,  
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,  
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,  
c) za  uzyskanie  w  zawodach  wiedzy  będących 
konkursem  o  zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o 
zasięgu ogólnopolskim  
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów  
- tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty - tytułu finalisty konkursu z 
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej - 3 punkty  
d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty  
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów  
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 
7 punktów  
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 
punktów  
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów  
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów  
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty  
e) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu 
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim  
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów  
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów  
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów  
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów  
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty  
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty  
f) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w 
pkt. b-e, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  
- międzynarodowym - 4 punkty  
- krajowym - 3 punkty  
- wojewódzkim - 2 punkty  
- powiatowym - 1 punkt  
g) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w 
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 4 wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.  



h) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 
szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.  

5. Wykaz konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w 
postępowaniu  rekrutacyjnym  do  publicznych  szkół 
ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego można odnaleźć na stronie 
www.kuratorium.gda.pl  

6. Do klas pierwszych Technikum Nr 1 w Sopocie przyjmowani będą absolwenci 
gimnazjów, legitymujący się największą ilością punktów wśród kandydatów do danego 
oddziału wg limitu miejsc: 

 minimum  70 punktów dla zawodu technik logistyk i technik informatyk,  
 minimum 60 punktów dla zawodu technik hotelarstwa,  technik obsługi 

turystycznej, technik eksploatacji portów i terminali 
7. Przyjęcia laureatów olimpiad przedmiotowych dokonuje się na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oświatowego i zarządzeń Pomorskiego Kuratora 
Oświaty niezależnie od przyjętych przez Szkołę kryteriów rekrutacji.  

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym 
pierwszeństwo mają:  
• sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;  
• kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki;  
• 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.  
 

9. Do klasy pierwszej są przyjmowani tylko kandydaci, którzy złożą oryginał świadectwa 
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego.  

  
10. Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących 
obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę 
w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1655).  

  
11.  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa 
pomorskiego na rok szkolny 2018/2019 znajduje się w załączniku nr1. 

 
  

III. Dokumentacja podczas rekrutacji do klas pierwszych 
 

1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.  (Wniosek należy wypełnić na stronie: 
www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat. Następnie należy go wydrukować i 
podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów oraz kandydata dostarczyć do 
sekretariatu szkoły)   



2. Poświadczona kopie  świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o 
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

3. W momencie przyjęcia oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

5. Dwie podpisane fotografie.  
6. Kartę zdrowia.  
7. Dokumenty pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jeżeli rodzic zdecyduje o ich 

przekazaniu.  
8. Wypełniony kwestionariusz osobowy – do pobrania w sekretariacie szkoły.  
9. Skrócony akt urodzenia .  

 
 

IV. Postepowanie rekrutacyjne i odwołanie od wyników rekrutacji 
 

1. Postępowanie rekrutacyjne do Technikum Nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Sopocie 
przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.  

2. Skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:   
Przewodniczący:  mgr inż. Maria Rokita-Tarka 
Członkowie: mgr Iga Kisa-Bogorodź, mgr Tomasz Krużycki, mgr Zbigniew Kredowski.  

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły i danego oddziału (klasy), 
o ile w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz 
złożył wymagane dokumenty.     

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej 
imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 
niezakwalifikowaniu kandydata do Technikum Nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w 
Sopocie.  

5. Listy, o których mowa, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w 
widocznym miejscu w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie. Listy zawierają imiona i 
nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.  

6. W postępowaniu uzupełniającym nie będą rozpatrywane wnioski kandydatów, którzy 
otrzymali na świadectwie ukończenia gimnazjum ocenę naganną z zachowania. 

7. Kandydatowi, który nie został przyjęty do szkoły w wyniku postępowania 
kwalifikacyjnego oraz postępowania uzupełniającego przysługuje prawo odwołania się 
od wyników rekrutacji do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.  

8. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji 
Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 
do szkoły.   

9. Uzasadnienie odmowy przyjęcia sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia 
wniosku. Uzasadnienie zawierać powinno przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą 
liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat 
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

10. Rodzic/opiekun prawny może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  



11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 
wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych 
wydanych na ich podstawie. 

12. W sprawach rekrutacji osobami udzielającymi wszelkich informacji jest Przewodniczący 
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.                        

  



Załącznik nr1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa 
pomorskiego na rok szkolny 2018/2019:  
  

Lp.  Rodzaj czynności  Termin w 
postępowaniu  

Termin w 
postępowaniu 
uzupełniającym  

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do klas 
pierwszych publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych i 
ponadpodstawowych, szkół 
policealnych, szkół  dla dorosłych wraz z 
dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym  

od   
14 maja 2018 r.  
do  
20 czerwca 2018 r.  

od   
13 lipca 2018 r.  
do  
10 sierpnia 2018 r.  
do godz.12.00  
  

2.  Przeprowadzenie odpowiednio prób 
sprawności fizycznej, sprawdzianu 
uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu 
kompetencji językowych lub 
sprawdzianu o którym mowa w art. 20 g 
ust. 1a, art.,  

Od  14 maja 2018 r. 
do  6 czerwca 
2018r.  
  
  

Od 13 lipca 2018r.   
godz.12.00 do  
17 lipca 2018r.   
godz.12.00  

 3.  Podanie do publicznej 
wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną   
informacji o uzyskanych przez 
poszczególnych kandydatów wynikach   
sprawdzianu oraz prób sprawności 
fizycznej  

Do 8 czerwca 2018  r.  
  

17 lipca 2018 r.  
do godz.15.00  
  

4.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 
klasy pierwszej liceum 
ogólnokształcącego, technikum i 
branżowej szkoły I stopnia o 
świadectwo ukończenia gimnazjum i 
zaświadczenie o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego (kopie poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez dyrektora 
gimnazjum)  

od   
22 czerwca 2018 r.  
od godz.12.00 
do  
26 czerwca 2018 r.  
do godz.15.00  
  

 

5.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  
wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego 

do  
5 lipca 2018 r. 
do godz.15.00  
  

do  
24 sierpnia 2018 r.  
do godz. 15.00  
  



komisji rekrutacyjnej czynności, o 
których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy  

6.  Podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych zawierające 
imiona i nazwiska kandydatów 
uszeregowane w kolejności 
alfabetycznej oraz informację o 
zakwalifikowaniu albo 
niezakwalifikowaniu kandydata, a także 
najniższą liczbę punktów, która 
uprawnia do przyjęcia.  

 6 lipca 2018 r.  
do godz.12.00  
  

27 sierpnia 2018 r.  
do godz. 12.00  
  

7. Wydanie przez szkołę prowadzącą 
kształcenie zawodowe 
skierowania na badanie lekarskie 
kandydatowi z listy kandydatów 
zakwalifikowanych, w przypadku 
złożenia przez kandydata 
oświadczenia o wyborze tej szkoły 

od 6 lipca 2018 r. od 
godz.12.00 do 9 lipca 
2018 r. do godz.15.00 

od 27 sierpnia 2018 r. 
do 28 sierpnia 2018 r. 
do godz. 15.00 

8.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata 
albo kandydata pełnoletniego woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia 
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile 
nie zostały one złożone w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do szkoły  
ponadgimnazjalnej  

od  
dnia 6 lipca 2018 
r od godz.12.00 
do  
11 lipca 2018 r.  
do godz.15.00  
  

od  
27 sierpnia 2018 r.  
od godz. 
12.00 do  
30 sierpnia 2018 r.  
do godz. 12.00  
  

9.  Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych  

12 lipca 2018 r.  
od godz.12.00  
  

31 sierpnia 2018 r.  
od godz. 12.00  
  

10
.  

Poinformowanie przez dyrektora szkoły 
ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o 
liczbie wolnych miejsc w szkole  

niezwłocznie,  
nie później niż  
do  
13 lipca 2018 r.  
do godz.15.00  
  

niezwłocznie  nie 
później niż  do  
31 sierpnia 2018 r.  
do godz. 15.00   
  

  
   


