Rekrutacja ZSD 2017/2018

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
DO KLASY PIERWSZEJ
ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA
W BYDGOSZCZY
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

I.

PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Drzewnych odbywa się na podstawie:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
2. 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
3. Zarządzenia Nr 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia
2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej
– trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół
policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.
II.

OFERTA EDUKACYJNA

Technikum Drzewne - technik technologii drewna – klasa 1a
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka i fizyka
- języki: angielski, niemiecki
KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W TYM ZAWODZIE:
Wytwarzanie wyrobów stolarskich (A.13.)
1. Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
2. Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich
Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (A.50.)
3. Planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna
4. Monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją
wyrobów stolarskich;
3) programowania oraz obsługi obrabiarek CNC i urządzeń stosowanych w procesie
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przetwarzania drewna;
4) sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej 2 D i 3 D;
5) organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem
drewna.
Dodatkowo technik technologii drewna może się zajmować zaopatrywaniem przedsiębiorstwa
w materiały niezbędne do produkcji oraz reklamą i sprzedażą wyrobów oraz reklamacjami.
Technik technologii drewna może znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłu drzewnego
meblarskiego lub tartacznego, zakładach przemysłu stolarki budowlanej, zakładach przemysłu
opakowań, zakładach przemysłu galanterii drzewnej, ośrodkach projektowania i marketingu
wyrobów z drewna. Absolwenci mogą być zatrudniani w działach techniczno-produkcyjnych
i nieprodukcyjnych, w laboratoriach zakładowych oraz branżowych na stanowiskach:
kierownik działu produkcyjnego, mistrz działu produkcyjnego, technik kontroli jakości,
technolog, technik konstruktor, operator obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i
produkcyjnych, rzeczoznawca. Po zdaniu matury może kontynuować kształcenie na wyższych
studiach
Przedmioty zawodowe:
Rysunek techniczny, konstrukcje, maszyny i urządzenia, technologia, elektrotechnika
i automatyka, pracownia badań laboratoryjnych, materiałoznawstwo i specjalizacja
Technikum Drzewne –technik hodowca koni – klasa 1b
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka i biologia
- języki: angielski, niemiecki
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 – stolarz – klasa 1E
- języki: angielski,
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 – fotograf, fryzjer– klasa 1F
- języki: angielski, niemiecki
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 –kucharz, sprzedawca, klasa wielozawodowa – klasa 1G
- języki: angielski,
Oferujemy kształcenie dla uczniów chcących kształcić się także w innych zawodach:
Betoniarz-zbrojarz
Blacharz
Kominiarz
Lakiernik
Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
Modelarz odlewniczy
Monter budownictwa wodnego
Monter nawierzchni kolejowej
Monter systemów rurociągowych
Operator maszyn leśnych
Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
Posadzkarz
Rybak śródlądowy
Blacharz samochodowy
Cieśla
Dekarz
Drukarz
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Elektromechanik
Elektryk
Garbarz skór
Introligator
Kaletnik
Kamieniarz
Koszykarz-plecionkarz
Kuśnierz
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
Mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik precyzyjny
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Monter instalacji gazowych
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter instrumentów muzycznych
Monter izolacji budowlanych
Monter konstrukcji budowlanych
Monter mechatronik
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Monter sieci komunalnych
Monter-elektronik
Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
Murarz
Obuwnik
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
Operator obrabiarek skrawających
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
Optyk-mechanik
Rękodzielnik wyrobów włókienniczych /Dotychczasowa nazwa zawodu - tkacz./
Rzeźnik-wędliniarz
Sprzedawca
Ślusarz
Tapicer
Zdun
Zegarmistrz
Złotnik-jubiler

Wszystkie zawody w trzyletnim cyklu nauczania.
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III.
TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO,
W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

Od 22 maja 2017 r.
(poniedziałek)
do 19 czerwca 2017 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
Od 26 lipca 2017 r.
(środa) od godz. 12.00
do 28 lipca 2017 r.
(piątek) do godz.
15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz
o zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego

3.

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 komisji
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów
niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę
skierowania na badanie
lekarskie kandydatowi
z listy kandydatów
zakwalifikowanych, który dokonał
wyboru kształcenia w danym
zawodzie w szkole, w przypadku
złożenia przez kandydata
oświadczenia o wyborze szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata 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, oraz
zaświadczenia lekarskiego

Od 23 czerwca 2017 r .
(piątek)
do 27 czerwca 2017 r.
(wtorek) do godz.
15.00
Do 29 czerwca 2017 r.
(czwartek)

Do 3 sierpnia 2017 r.
(czwartek)

Lp.

4.

5.

6.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Do 17 lipca 2017 r.
(poniedziałek)
do godz. 12.00

Do 18 sierpnia 2017 r.
(piątek)

Do 19 lipca 2017 r.
(środa)
do godz. 15.00

Do 22 sierpnia 2017 r.
(wtorek)

Do 24 lipca 2017 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

Do 25 sierpnia 2017 r.
(piątek)
do godz. 15.00
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7.

zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

IV.

PROCES REKRUTACYJNY

Do 26 lipca 2017 r.
(środa) do godz. 12.00

Do 28 sierpnia 2017 r.
(poniedziałek) do
godz. 12.00

Informacja o przeliczaniu na punkty poszczególnych kryteriów – wyników egzaminu
gimnazjalnego, ocen z zajęć edukacyjnych, za świadectwo, konkursów organizowanych przez
kuratora oświaty oraz innych konkursów tematycznych o zasięgu ponadwojewódzkim i
wysokich miejscach w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty na terenie szkoły jest umieszczona
w rozporządzeniu 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. (w załączeniu)
Wykaz przedmiotów do obliczenia punktów na poszczególne kierunki
Nazwa szkoły/ klasa

Zawód

Technikum
Drzewne
kl. 1a

technik technologii drewna

Technikum
Drzewne
kl. 1b
BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA nr 5
kl. 1E

technik hodowca koni

stolarz

fotograf
BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA nr 5
Kl. 1F

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA nr 5
Kl. 1G

fryzjer

kucharz, sprzedawca
wielozawodowa
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Punktowane
przedmioty
matematyka
fizyka
język angielski,
niemiecki/ocena z
innego języka obcego
matematyka
biologia
język angielski,
niemiecki/ocena z
innego języka obcego
matematyka
technika
język angielski,
niemiecki/ocena z
innego języka obcego
matematyka,
geografia,
plastyka,
język angielski,
niemiecki/ocena z
innego języka obcego
matematyka,
geografia, plastyka,
język angielski,
niemiecki/ocena z
innego języka obcego
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V.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół
Drzewnych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem,
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół Drzewnych odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Rozstrzygnięcie dyrektora
może być zaskarżone do odpowiedniego sądu administracyjnego.
VI.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁĘ
wniosek o przyjęcie do szkoły,
zaświadczenie z wymaganych badań lekarskich,
świadectwo ukończenia gimnazjum,
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz pracę
w wolontariacie,
2 zdjęcia,
dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zgodnych z ustawą z dnia
6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw:
- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oryginał),
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (oryginał lub kopia),
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
(oryginał lub kopia) oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oryginał),
- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (oryginał
lub kopia),
- opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym
publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia
z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał lub kopia).
UWAGA:
Dokumenty, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci
urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także
w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Strona 6 z 7

Rekrutacja ZSD 2017/2018

Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego
oświadczenia.".
Klauzula
ta
zastępuje
pouczenie
organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
VII.

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI

W roku szkolnym 2017/2018 rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna
powołana Zarządzeniem Dyrektora ZSD w Bydgoszczy.
Bydgoszcz, dnia 12.04.2017 r.
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