
 
Technikum Elektryczno-Energetycznego 
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 Elektryczna  

Rekrutacja 2018/2019  

 
  
Zasady rekrutacji do Technikum Elektryczno-Energetycznego 
i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 Elektrycznej w Zespole Szkół 
nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy  
 

na rok szkolny 2018/2019 

 
Technikum kształci w zawodach:  

 technik elektryk,  

 technik energetyk,  

 technik chłodnictwa i klimatyzacji,  

 technik urządzeń dźwigowych.  
 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 Elektryczna kształci w zawodach:  

 elektryk,  

 elektromechanik.  
 
1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 odbywa się z wykorzystaniem systemu 
informatycznego firmy Vulcan. Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla kandydatów od 17 
maja 2018r  na stronie: https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat/  

 

2. Podstawa prawna obowiązujących zasad rekrutacji:  

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2017 r. poz. 60),  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. 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.  

 Zarządzenie Nr 42/2018 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 marca 2018 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na 
rok szkolny 2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych 
szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych – trzyletniej 
branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w 
województwie kujawsko-pomorskim. 

 
3. Przedmioty punktowane w rekrutacji do Technikum Elektryczno-Energetycznego i Branżowej Szkoły I 
stopnia nr 2 Elektrycznej w Zespole Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy na rok szkolny 
2018/2019:  

 język polski,  

 matematyka,  

 fizyka,  

 język obcy nowożytny.  

 

https://bydgoszcz.edu.com.pl/kandydat/
http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00007979_01_01.pdf


4. Procedura odwoławcza  

 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

 W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia komisja rekrutacyjna 
sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym 
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat 
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

 W terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może 
złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  

 W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.  

 Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.  
 


