ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
UL. WARZYWNA 19, 61-658 POZNAŃ
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

Drzwi otwarte:

26 kwietnia 2019 roku godz. 1700
27 kwietnia 2019 roku godz. 1000
tel./fax (61) 820-00-91
www.zsps.poznan.pl

Zasady rekrutacji regulują:
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w
sprawie przeprowadzenia 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;
- zarządzenie nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia
28 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów na rok 2019/2020 do publicznych szkół podstawowych dla
dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych
branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszych klas I publicznych szkół
policealnych.
§1

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
dokonuje naboru do następujących szkół:
Technikum Przemysłu Spożywczego – czas nauki:
5 lat na podbudowie szkoły podstawowej
4 lata na podbudowie gimnazjum

Zawód:

technik hotelarstwa
technik technologii żywności
klasa patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego
specjalizacje:
produkcja wyrobów cukierniczych
produkcja wyrobów piekarskich
produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

technik żywienia i usług gastronomicznych
klasa patronacka Uniwersytetu Ekonomicznego
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 – czas nauki: 3 lata

Zawód:

cukiernik
kucharz
piekarz
wędliniarz

W klasach Technikum Przemysłu Spożywczego przedmioty rozszerzone
realizowane są zgodnie ze Statutem Szkoły.
§2
1. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

a) od 13 maja (poniedziałek) do 31 maja (piątek) do godz. 1500 –
składanie wniosku o przyjęcie do szkoły.
b) od 21 czerwca (piątek) do 25 czerwca (wtorek) do godz. 1500 –
dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego
c) 16 lipca (środa) godz. 1000 – ogłoszenie list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
00
d) do 18 lipca br. (czwartek) do godz. 14 – wydawanie skierowań
na badanie lekarskie
e) do 24 lipca (środa) godz. 1300 - potwierdzenie woli przyjęcia do
szkoły poprzez złożenie:
-oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
-zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
-zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu
-zaświadczenia z zakładu pracy o możliwości odbywania
praktycznej nauki zawodu
f) 25 lipca (piątek) godz. 1300 – ogłoszenie list uczniów przyjętych
do szkoły
00
g) od 26 do 30 lipca do godz. 15 - rekrutacja uzupełniająca
2. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego:
Technikum Przemysłu Spożywczego:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (13.05. – 31.05.)
b) świadectwo ukończenia klasy trzeciej gimnazjum
c) wyniki egzaminu gimnazjalnego
d) kwestionariusz osobowy kandydata
e) 3 fotografie
f) karta zdrowia ucznia i bilans
g) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu wydane
przez lekarza medycyny pracy

Branżowa Szkoła I stopnia nr 8:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (13.05. – 31.05.)
b) kwestionariusz osobowy kandydata
c) świadectwo ukończenia klasy trzeciej gimnazjum
d) wyniki egzaminu gimnazjalnego
e) 3 fotografie
f) karta zdrowia ucznia i bilans
g) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu wydane
przez lekarza medycyny pracy
h) zaświadczenie z zakładu pracy o możliwości odbywania

praktycznej nauki zawodu
§3
1. O przyjęciu kandydatów decydują następujące kryteria:
a) liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z trzech przedmiotów
wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
w zależności od typu szkoły, zawodu:
Technikum Przemysłu Spożywczego:
Zawód: technik hotelarstwa (język obcy, geografia)
Zawód: technik technologii żywności (język obcy, biologia, chemia)
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych (język obcy, biologia,
chemia)

Branżowa Szkoła I stopnia nr 8: (język obcy, biologia, informatyka)
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci
lub finaliści olimpiad dla gimnazjalistów oraz laureaci konkursów
przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty, przyjmowani
są w pierwszej kolejności.
§4
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§5
1. Kandydaci zgłoszeni w Zespole Szkół do szkoły/zawodu, który z powodu
małej ilości zgłoszeń nie zostanie otwarty, mają prawo wyboru innej
szkoły/zawodu po spełnieniu określonych wymagań.
2. Kandydatom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.
Pisemne odwołanie należy kierować do dyrektora szkoły.

