Regulamin rekrutacji i przyjmowania kandydatów
do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy
na rok szkolny 2018/2019
§1
Regulamin opracowano na podstawie obowiązujących przepisów , w szczególności art.
367 ustawy z 14 grudnia 2016r. o Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r. poz.60) oraz rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 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 oraz Zarządzenie Nr 2/2018
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie określenia terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o
której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr
pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie
podkarpackim i Zarządzenia Nr 4 / 2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28
lutego 2018r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych w roku szkolnym 2017/2018, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i branżowej szkoły I
stopnia.
§2
1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się
absolwenci gimnazjów.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I
stopnia oraz technikum powinni posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
§3
O przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria
uwzględniające:
1. Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu. Wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z egzaminu z:
-

języka polskiego
historii i wiedzy o społeczeństwie
matematyki
przedmiotów przyrodniczych
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2.
Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

2. Liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów
obowiązkowych ze świadectwa ukończenia gimnazjum.
We wszystkich typach szkół bierzemy pod uwagę: język polski, język obcy,
matematykę, ponadto jeden z przedmiotów dodatkowych, z którego uczeń uzyskał
najwyższą ocenę:
w technikum (technik usług fryzjerskich) - biologię lub chemię
w technikum (technik spedytor ) - geografię lub wos
w technikum (technik logistyk) - geografię lub wos
w technikum (technik informatyk) - fizykę lub informatykę
w branżowej szkole I stopnia- biologię, historię, wiedzę o społeczeństwie, fizykę,
chemię, geografię.
Tabela przeliczania ocen na punkty:
Ocena

Liczba
punktów

1.

Celujący

18

2.

Bardzo dobry

17

3.

Dobry

14

4.

Dostateczny

8

5.

Dopuszczający

2

Lp.

3. Liczbę punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
4. Liczbę punktów za uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim,
organizowanym przez kuratorium oświaty:
a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 punktów
c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 punktów.
5. Liczbę punktów za uzyskanie w konkursie o zasięgu wojewódzkim, organizowanym
przez kuratora oświaty:
a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego- 7 punktów
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego- 5 punktów
d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 punktów
f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 3 punkty.
6. Liczbę punktów za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż
wymienione w punktach 4 i 5, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a. międzynarodowym- 4 punkty
b. krajowym- 3 punkty

c. wojewódzkim- 2 punkty
d. powiatowym- 1 punkt.
Ustala się miejsca uznane za wysokie dla zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły w sposób następujący:
a.
b.
c.
d.

zasięgu międzynarodowym – miejsca 1-5,
o zasięgu krajowym – miejsca 1-3,
o zasięgu wojewódzkim – miejsca 1-3,
o zasięgu powiatowym – miejsca 1-3,

nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem na podstawie regulaminów tych
zawodów (konkursów).
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za osiągnięcia wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi 18.
Dotyczy to:
Olimpiad przedmiotowych dla uczniów gimnazjum organizowanych przez komitety tych
olimpiad:
1.
2.
3.
4.

Olimpiada
Olimpiada
Olimpiada
Olimpiada

Matematyczna Gimnazjalistów.
Informatyczna dla Gimnazjalistów.
Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.
Historyczna Gimnazjalistów.

II. Konkursów przedmiotowych obejmujących i poszerzających treści podstawy
programowej jednego przedmiotu o zasięgu wojewódzkim organizowane przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjum:
1. Konkurs polonistyczny.
2. Konkurs historyczny.
3. Konkurs chemiczny.
4. Konkurs biologiczny.
5. Konkurs geograficzny.
6. Konkurs matematyczny.
7. Konkurs fizyczny.
8. Konkurs informatyczny.
9. Konkurs języka angielskiego.
10. Konkurs języka francuskiego.
11. Konkurs języka niemieckiego.
12. Konkurs języka ukraińskiego.
13. Konkurs języka hiszpańskiego.
14. Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.
III. Konkursów tematycznych realizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na
podstawie zawartych porozumień:
1. „Papież Słowianin” Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły –
Jana Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów.
2. Konkurs tematyczny Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina ph. Jan Paweł II –
Papież wolności. „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste”.

3. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach
1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.
4. Wojewódzki Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2018 „Kosmiczna
gorączka złota”.IV. Konkursów interdyscyplinarnych realizowanych przez Podkarpackiego
Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:
IV. Eliminacji do XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
V. Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane przez inne podmioty działające
na terenie szkoły zawarte w:
Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez
inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum z określeniem miejsc uznanych za wysokie
w tych zawodach w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2018 Podkarpackiego
Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji.
7. Liczbę punktów za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
8. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego
liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny wyrażone w
stopniach uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w następujący sposób:


z języka polskiego, matematyki :

a) celujący

- 20 punktów,

b) bardzo dobry - 18 punktów,
c) dobry
d) dostateczny

- 13 punktów,
- 8 punktów

e) dopuszczający - 2 punkty.


z historii i wiedzy o społeczeństwie:

a) celujący

- 20 punktów,

b) bardzo dobry – 18 punktów,
c) dobry
d) dostateczny

- 13 punktów,
- 8 punktów,

e) dopuszczający - 2 punkty
Liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2.


z biologii, geografii, fizyki i chemii:

a) celujący

- 20 punktów,

b) bardzo dobry - 18 punktów,
c) dobry

- 13 punktów,

d) dostateczny

- 8 punktów

e) dopuszczający – 2 punkty.
Liczbę punktów uzyskanych po zsumowaniu tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 4.


z języka obcego nowożytnego:

a) celujący

- 20 punktów,

b) bardzo dobry – 18 punktów,
c) dobry
d) dostateczny

-

13 punkty,
8 punkty

e) dopuszczający – 2 punktu.
§4
Przy przyjmowaniu do szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku równej liczby punktów
uzyskanych w procesie kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
a. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej
b. kandydaci spełniają jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20 c ust. 2
ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność
kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność
obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą
c. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania
d. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
e. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą
średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
f. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą
ocenę z języka polskiego
g. kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą
ocenę z języka obcego
h. kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, zbieżnej z
rozszerzeniem programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia.
§5
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej składają następujące
dokumenty:








wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z Systemu)- 7.05 – 11.06.2018 r.
oryginał lub kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał lub kopię
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonych przez
dyrektora gimnazjum - 22 – 26.06.2017 r.
oryginały ww. dokumentów - 29.06 – 6.07.2017 r.
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
wybranym zawodzie
dwie fotografie (opisane na odwrocie – imię, nazwisko, data urodzenia, adres
zamieszkania)
kartę zdrowia, kartę szczepień, wniosek z bilansu zdrowia – higienistka szkolna.
§6

Terminy rekrutacji dla szkól ponadgimnazjalnych dla młodzieży:



technikum
branżowa szkoła I stopnia.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego obowiązujący w roku szkolnym
2018/2019

Lp.

Rodzaj czynności

1

2

1

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

Termin

Termin

w postępowaniu
rekrutacyjnym

w postępowaniu
uzupełniającym

3

4

7 – 11.06.2018 r.

10 – 31.08.2018 r.

7 – 11.05.2018 r.[1]

10 – 16.07.2018 r.1

do 31.05.2018 r.

do 3.08.2018 r.

do 4.06.2018 r.

6.08.2018 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,
o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust.
4 ustawy2
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji
językowych, o którym mowa w art. 20j ust.
1 ustawy2
2

3

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych jeżeli program nauczania
realizowany w szkole lub oddziale wymaga
od kandydatów szczególnych indywidualnych
predyspozycji, o którym mowa w art. 20f
ust. 5 ustawy2

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej, o których mowa w art.
20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy2
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wynik

sprawdzianu kompetencji językowych,
o którym mowa w art. 20j ust 1 ustawy2
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy2
4

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

5

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[2]

6

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego 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, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe − także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o
braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu

8

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole

22 – 26.06.2018 r.
----------------do godz. 1500

7.05 – 26.06.2018 r.

10.07 – 7.08.2018 r.

29.06.2018 r.
22.08.2018 r.
do godz. 1000

29.06 – 6.07.2018 r.

22 – 24.08.2018 r.

9.07.2018 r.
27.08.2018 r.
godz. 1000
10.07.2018 r.
27.08.2018 r.

Przypisy:
[1] Dotyczy szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, ogólnodostępnych z oddziałem sportowym,
dwujęzycznych, ogólnodostępnych z oddziałem dwujęzycznym, realizujących program nauczania
wymagający od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji
[2] ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.

