Zarządzenie
dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu
z dnia 26 lutego 2019r.
w sprawie organizacji rekrutacji do klas pierwszych
w roku szkolnym 2019/2020
(DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

Kryteria, warunki i terminy rekrutacji uczniów do klas pierwszych:
Technikum Nr 7 w Toruniu
Szkoły Branżowej I stopnia Nr 7 w Toruniu
Podstawa prawna:
o
o

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo światowe
Zarządzenie Nr 9/2019 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r.

I. Terminy rekrutacji:

a) od 13 maja 2019r. do 17 czerwca 2019r. do godziny 1500 - składanie wniosków o przyjęcie do
szkoły (wydruków podań) - do podania kandydat dołącza 3 fotografie,

b) od 21 czerwca 2019r. do 25 czerwca 2019r. do godziny 1500

- uzupełnienie wniosku

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

c) do 26 czerwca 2019r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

d) 11 lipca 2019r. do godziny 1200 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

e) od 11 lipca 2019r. do 15 lipca 2019r. do godziny 1500 - potwierdzenie woli podjęcia nauki przez
kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu,

f) 16 lipca 2019r. - godzina 1200 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do szkół.
II. Kryteria punktowe:

1

Przeliczeniu podlegają punkty z następujących zajęć edukacyjnych wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - język polski, matematyka, fizyka,
informatyka:
1) celujący – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobry – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.
III. Do Technikum Nr 7 przyjętych zostanie:
1.

w zawodzie technik pojazdów samochodowych - 64 kandydatów z największą liczbą punktów, w
tym do klasy mundurowej 32 kandydatów

2. w zawodzie technik mechanik – 32 kandydatów z największą liczbą punktów.
IV. Do Branżowej Szkoły I stopnia Nr 7 przyjętych zostanie:
1.

w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych - 48 kandydatów z największą liczbą punktów,

2. w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych – 32 kandydatów z największą liczbą
punktów,
3. w zawodzie kierowca mechanik – 48 kandydatów z największą liczbą punktów.

V. Terminy rekrutacji uzupełniającej:

a) od 16 lipca 2019r. od godz. 1200 do 22 lipca 2019r. do godziny 1500 - składanie wniosków o
przyjęcie do szkoły (wydruków podań) - do podania kandydat dołącza 3 fotografie,

b) do 26 lipca 2019r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

c) 12 sierpnia 2019r. do godziny 1200 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

g) 0d 12 sierpnia 2019r. do 14 sierpnia 2019r. do godziny 1500 - potwierdzenie woli podjęcia nauki
przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu,

d) 16 sierpnia 2019r. - godzina 1200 - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do szkół.
DYREKTOR
mgr Marzanna Podpora
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