Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
Technikum Elektronicznego nr 1
Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne
2017/2018 - 2019/2020 do liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły
I stopnia (Dz.U. 2017 r. poz. 586), ze szczególnym uwzględnieniem:



sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów,
sposobu ustalenia punktacji w przypadku zwolnienia uczniów z egzaminu
gimnazjalnego.

3. Zarządzenie Nr 5 MKO z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawi
rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia,
szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019, w sprawie:
o

szczegółowego harmonogramu rekrutacji.

4. Uchwała nr XLV/1080/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 marca
2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół
ponadgimnazjalnych oraz publicznych branżowych szkół I stopnia prowadzonych
przez m.st. Warszawę w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020.

Zasady ogólne:
1. Przyjmowanie kandydatów do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1
odbywa się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1
jest prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.
http://warszawa.edu.com.pl.
Uczniowie gimnazjów dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują
się do systemu za pomocą loginów i haseł uzyskanych w szkołach macierzystych,
natomiast uczniowie gimnazjów dla których organem prowadzącym nie jest m.st.
Warszawa zakładają w systemie konta samodzielnie.
3. Nabór do klas pierwszych Technikum Elektronicznego Nr 1 odbywa się na
podstawie wyników egzaminu przeprowadzanego przez OKE w trzeciej klasie
gimnazjum ora z przeliczenia na punkty ocen uzyskanych przez absolwenta
gimnazjum z języka polskiego, matematyki, informatyki, i fizyki w/g zasady:
ocena celująca - 18 punktów, ocena bardzo dobra - 17 punktów, ocena dobra 14 punktów, ocena dostateczna - 8 punktów natomiast ocena dopuszczająca –2
punkty.
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4. Kandydat do Technikum Elektronicznego nr 1 może maksymalnie otrzymać 200
pkt. ,w tym:
 100 pkt. możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażane w skali procentowej dla zadań z
zakresu:
języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów
przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii, są przeliczane na punkty
przyjmując współczynnik 0,2.
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty
przyjmując współczynnik 0,2
 100 pkt. możliwych do uzyskania za:
1. Przeliczenie na punkty ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia

Gimnazjum z języka polskiego, matematyki, informatyki i fizyki, według
zasad opisanych w punkcie 3.
2. Przeliczenie na punkty innych osiągnięć kandydata w sposób podany
poniżej:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
ogólnopolskim albo turnieje o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust.2 pkt 8 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego – 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
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objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b)dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów,
c)dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowy planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt.
1 - 4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych w zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na
tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie
ucznia w tych zawodach.5. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 13 marca 2017
r. poz.622 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi 18 punktów.
Wykaz olimpiad, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych dla gimnazjalistów,
olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, oraz wykaz dyscyplin
sportowych uwzględnianych w procesie rekrutacji ogłoszony został przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty pismem z dnia 27 lutego 2017r.
6) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.
7) Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
5. Do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 zostaną przyjęci
kandydaci z największą liczbą punktów, w ramach planu naboru zatwierdzonego
w bieżącym roku szkolnym przez organ prowadzący szkołę (Miasto Stołeczne
Warszawę).
6. W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników na
pierwszym etapie rekrutacji, na drugim etapie pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły
mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
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7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego, lub po zakończeniu tego etapu, w przypadku wolnych
miejsc, pierwszeństwo w przyjęciu mają kandydaci:
1) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci),
2) z orzeczoną niepełnosprawnością,
3) posiadający jednego z rodziców z orzeczoną niepełnosprawnością,
4) posiadający oboje rodziców z orzeczoną niepełnosprawnością,
5) posiadający rodzeństwo z orzeczoną niepełnosprawnością,
6) wychowywani samotnie w rodzinie,
7) objęci pieczą zastępczą, przy czym wszystkie kryteria mają jednakową wartość.
Celem dokonania naboru, zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektor powołuje
Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza przewodniczącego i określa zadania jej
członków.
8. W przypadku konieczności przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej
Szkolna Komisja Rekrutacyjna prowadzi postępowanie według zasad opisanych
wyżej. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w
elektronicznym systemie rekrutacji (składają podanie, do którego dołącza się
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków i kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym)
9. Po zalogowaniu w systemie elektronicznego wspomagania rekrutacji
kandydat :
1) wypełniając wniosek o przyjęcie do szkoły (na terenie m.st. Warszawy wybiera nie
więcej niż osiem szkół a w nich dowolną liczbę oddziałów) określa kolejność
preferencji szkół i oddziałów.
2) Każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych
oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli nie uzyskał
wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie.
3) Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej
liczby oddziałów - zostaje on przydzielony tylko do tego oddziału, który określił, jako
najbardziej przez niego preferowany.
10. Kalendarz postępowania rekrutacyjnego:
1) 27 kwietnia 2018 r. od godz.9:00 publikacja oferty edukacyjnej w
elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem http:// warszawa.edu. com.pl
2) od 10 maja od godz.10:00 do 18 maja 2018 r. do godz. 15:00 kandydaci
składają w pokoju 136 (sekretariat uczniowski) wypełniony i wydrukowany z
elektronicznego systemu rekrutacji wniosek oraz dokumenty potwierdzające
spełnienie dodatkowych kryteriów (dotyczy: np. oświadczenia rodziców o
wielodzietności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, inne) zgodnie z
punktem 7 regulaminu.
3) od 15 czerwca 2018 r. od godz. 10:00 do 19 czerwca 2018r. do godz. 16:00
kandydaci mają możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły/oddziału
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4) od 22 czerwca 2018 r. od godz.12:00 do 27 czerwca 2018 r.do godz.16:00
kandydaci w szkole pierwszego wyboru składają kopię świadectwa ukończenia
gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kopie
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum .
5) 6 lipca 2018r. do godz. 12:00 komisje rekrutacyjne ogłaszają listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
Opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierają
imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz
informację o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia.
6) od 10 maja 2018 r. od godz. 10:00do 18 maja do godz. 15.00 wydawanie
skierowań na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania
zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych kandydatom którzy wskazali
szkołę jako szkołę pierwszego wyboru.
Od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca do godz. 16.00 pozostałym kandydatom.
7) od 6 lipca 2018 r. od godz. 12:00 do 12 lipca 2018 r. godz.10:00 kandydaci
zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której
zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia
gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu. Na tym etapie należy jeszcze złożyć kwestionariusz
szkolny dostępny na stronie szkoły i 2 aktualne, podpisane zdjęcia.
9) 12 lipca 2018 r. godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy
przyjętych i nieprzyjętych.

11. Rekrutacja uzupełniająca
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami odbywa się rekrutacja uzupełniająca. Wnioski rozpatrywane są
według uzyskanej liczby punktów.
Od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz.16.00 kandydat składa wniosek o
przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Z sekretariatu szkoły
pobiera skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy.
29 sierpnia 2018 godz. 12.00 r. komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Od 29 sierpnia od godz.12.00 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. do godz. 16:00
kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole,
do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa
ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
31 sierpnia godz.12:00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy przyjętych i
nieprzyjętych.
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12. Procedury odwoławcze:
Procedury odwoławcze od rozstrzygnięć Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej regulują
zapisy art. 20zc ust 6 - 9 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.,
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm).
13. Wszystkie dokumenty umieszczone w koszulkach foliowych do dokumentów z
krawędzią umożliwiającą wpięcie ich do segregatora, należy składać w sekretariacie
uczniowskim (pokój 136).
14. Szkolna Komisja Rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza protokół.
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