SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH
Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku -kryteria

Regulamin został opracowany na podstawie:
1) art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) i art. 20wa ust.1 pkt 2 z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) w
brzmieniu przed 27 stycznia 2017 r. w związku z art. 149 ust. 4-6, art. 155
ust. 4-6 i art. 165 ust. 3-5 i art. 187 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60 ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 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 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia
30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych
dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum
ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla
dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na
rok szkolny 2019/2020 w województwie zachodniopomorskim
§1
1. Uczniem pierwszej klasy szkół wchodzących w skład Zespołu może być
uczeń, który:
a) ukończył 8 – letnia szkołę podstawową,
b) złożył w terminie rekrutacji wymagane przez szkołę dokumenty,
c) uzyskał sumę punktów kwalifikującą do przyjęcia w wybranej szkole,
§2
1. W procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do szkół
i oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów dotyczącymi
zawodów w Technikum:
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 technik ekonomista z rozszerzoną geografią i matematyką
 technik informatyk z rozszerzoną matematyką i informatyką
Liceum Ogólnokształcącego:
 klasa matematyczno - fizyczna z rozszerzoną matematyką, fizyką i
informatyką,
 klasa biologiczno - chemiczna z rozszerzoną biologią, chemią oraz
podstawami biofizyki i ratownictwa
 klasa lingwistyczna z rozszerzonym językiem angielskim lub językiem
niemieckim i geografią.
§3
1.Składanie do dyrektora wniosków o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania
ze strony lub w sekretariacie) wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym i trzema fotografiami podpisanymi na odwrocie - od 9 maja
2019 r. do 18 czerwca 2019 r., do godz. 1500 w sekretariacie szkoły.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub
potwierdzone kopie - od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.
Kandydaci mogą również do wniosku dołączyć:
*opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
* zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów lub
olimpiad
* inne dokumenty, potwierdzające dokonania, sukcesy i osiągnięcia.
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 - do
28 czerwca 2019 r.
§4
Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do szkoły:
1. Składnikami sumy punktów, które decydują o przyjęciu kandydata do klasy
pierwszej szkoły ponadpodstawowej wchodzącej w skład Zespołu są:
 kandydat do szkoły ponadpodstawowej może uzyskać w postępowaniu
rekrutacyjnym maksymalnie 160 punktów za oceny z języka
polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
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a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane
na świadectwie albo potwierdzone w inny sposób w tym:
1) maksymalnie 60 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 0,2 pkt za każdy punkt
procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresów:
˗ języka polskiego,
˗ matematyki,
˗ języka obcego nowożytnego,
2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:
a) maksymalnie 80 punktów za oceny z języka polskiego i trzech
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:
˗ stopień celujący

– 20 punktów,

˗ stopień bardzo dobry

– 16 punktów,

˗ stopień dobry

– 12 punktów,

˗ stopień dostateczny

– 8 punktów,

˗ stopień dopuszczający

- 2 punkty

b) maksymalnie 20 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym:
 5 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 maksymalnie 15 punktów za inne osiągnięcia, w tym:
 10 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu
dla uczniów szkoły podstawowej o zasięgu wojewódzkim i
ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu (przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej,
Informatycznej lub Języka Angielskiego dla uczniów szkoły
3

podstawowej przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji
Narodowej ,


wolontariat 5 punktów ,



praca w samorządzie szkolnym 3 punkty ,

 wysokie miejsce w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym
1 punkt ,
 udział w konkursach przedmiotowych o zasięgu powiatowym 1
punkt,
 wyróżnienie w konkursach przedmiotowych o zasięgu powiatowym
2 punkty
c) Przedmioty, które uwzględnione zostaną do obliczenia punktacji
w poszczególnych oddziałach to:
- język polski (we wszystkich typach szkół)
Klasa politechniczna

matematyka, fizyka i informatyka

Klasa medyczna
Klasa lingwistyczna

matematyka, biologia , chemia
język
angielski
lub
niemiecki,
wiedza
o społeczeństwie, geografia
matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie
matematyka, informatyka, język angielski lub
niemiecki

Technik ekonomista
Technik informatyk

2. Niezależnie od ww. zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły
ponadpodstawowej przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla uczniów szkoły
podstawowej: Matematycznej, Informatycznej i Języka Angielskiego oraz
laureaci
konkursów
przedmiotowych
o
zasięgu
wojewódzkim
organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie - poza dokumentami wymienionymi w §
3 - oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających
wyżej wymienione osiągnięcia.

3. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą ,
równorzędną polskiemu publicznej szkoły podstawowej, przyjmowani są do
szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia)
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uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce,
na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
4.W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy wybrali dany typ
klasy. W przypadku braku miejsc w wybranej przez kandydata klasie
uwzględnia się drugi deklarowany wybór , w miarę wolnych miejsc w tej klasie.
5. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności
zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do
oddziałów klasy pierwszej - dnia 5 lipca 2019 r.
7.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły - do
10 lipca 2019 r.
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych
12 lipca 2019 r.
9. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły mają możliwość wniesienia odwołania
w terminie 3 dni od ogłoszenia listy przyjętych. Odwołania rozpatruje dyrektor
szkoły.
10.W przypadku dysponowania wolnymi miejscami po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, postępowanie uzupełniające trwać będzie od
12 lipca 2019 r.
11. Terminy rekrutacji:
Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowej,
przedstawia szczegółowo terminy rekrutacji .
LUTY 2019
Dyrektor Szkoły
Edyta Wojnicz
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