Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych
Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu
na rok szkolny 2017/2018
§1
Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określą:
1.

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.
2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668)

ROZPORZĄDZENIE 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. Zarządzenie nr 110.1.35.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia
2017 r. w sprawie 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, klas I publicznych branżowych szkół I
stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych
2.

4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na
podstawie
5. art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2017/2018.
6. Aneks nr 1 do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonego przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty na podstawie art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) uwzględniany w
postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018.
7. Aneks nr 2 do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonego przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty na podstawie art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60) uwzględniany w
postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018.
8. Lista organizatorów wraz z nazwami olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych przeprowadzonych w
roku szkolnym 2016/17 i wyłonionych w otwartym konkursie pn. Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i
turniejów w latach szkolnych 2016/17, 2017/18, 2018/19 - opracowana przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, z dnia 30 września 2016 r.
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§2
W roku szkolnym 2017/2018 w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu zostanie
przeprowadzona rekrutacja do następujących klas pierwszych:

Symbol
oddziału
I Ta
I Tm
I Ti
I Te
I Tw

Język obcy

Oznaczenie klasy
technik agrobiznesu
technik mechanizacji rolnictwa i
agrotroniki
technik inżynierii środowiska i
melioracji
technik odnawialnych źródeł energii
technik weterynarii

angielski, niemiecki
angielski, niemiecki
angielski, niemiecki
angielski, niemiecki
angielski, niemiecki

§3
1.

Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie TIŚiA
od 22 maja do 9 czerwca 2017 r. do godz. 1500.
Dokumenty wymagane to:



wniosek do szkoły ponadgimnazjalnej, podpisany przez Rodziców, wydrukowany
ze strony https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor;



dokumenty uprawniające do pierwszeństwa na drugim albo na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art.20f ust.3 i 4 (art.20c. ust.2) ustawy o
systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

2.

Kandydaci do klas pierwszych w terminie od 23 czerwca 2017r. do 26 czerwca
2017r, uzupełniają wniosek o przyjęcie do TIŚiA w Poznaniu, składając oryginały
lub kopie (poświadczone przez dyrektora gimnazjum) świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.

3.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna 12 lipca 2017r. godz. 10:00 podaje do publicznej
wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów
uprawniającą do przyjęcia.

4.

Od 12 lipca 2017r. do dnia 20 lipca 2017r. godz. 12:00 kandydaci składają
oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie do TIŚiA w
Poznaniu:
- oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum,
- zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile oryginały
dokumentów nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do TIŚiA),
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
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Ponadto kandydaci składają:
 dwa podpisane zdjęcia,
 kartę zdrowia,
 oświadczenia wyboru j. obcego, nauki religii, etyki i wdż.
WSZYSTKIE DOKUMENTY SKŁADANE SĄ W BIAŁEJ TECZCE
5.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna do 21 lipca 2017r. godz. 13:00 podaje do
publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów
nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę punktów
uprawniającą do przyjęcia; ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.

6.

W razie gdyby szkoła nie dokonała pełnego naboru, od 21 lipca będą ponownie
przyjmowane od kandydatów dokumenty do oddziałów, w których są jeszcze wolne
miejsca.

7.

W przypadku ewentualnego niedoboru kandydatów Szkolna Komisja Rekrutacyjna
przeprowadza postępowanie uzupełniające nie później niż do 25 sierpnia 2017r.
§4

O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu
zadecyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Rozpatrzy ona podania kandydatów
uwzględniając:



liczbę punktów uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego
liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotów i innych osiągnięć
kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie
z następującymi zasadami:
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4

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW - REKRUTACJA DO 3 LETNIEGO LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, 4 LETNIEGO TECHNIKUM oraz SZKÓŁ BRANŻOWYCH I
STOPNIA – ROK SZKOLNY 2017/18:
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§5
O kolejności kandydatów na liście przyjętych do klas pierwszych decyduje suma
punktów uzyskanych zgodnie z § 4 regulaminu przyjęć.
§6
Proces rekrutacji oparto o jednolity system komputerowy.
§7

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Rodzice dzieci kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:


wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia kandydata do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – uzasadnienie
sporządzanie jest w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku,



wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy – dyrektor szkoły
rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia,



złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły
po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające
do oddziałów, w których nie wypełniono ustalonych planem naboru limitu miejsc.
2. Wolne miejsca zostaną ogłoszone w terminie do 21 lipca 2017r.
3. Składanie wniosków i oryginałów dokumentów do szkół które prowadza nabór
uzupełniający przez kandydatów nie przyjętych do żadnej ze szkół w terminie
od 24 lipca do 24 sierpnia 2017 roku.
4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły do 25 sierpnia
2017 roku.
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