Zasady rekrutacji
do klas pierwszych
Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego
w Proszowicach
na rok szkolny 2017/2018

§1
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 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
4. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I
publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art.18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy
– Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na
rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

§2
1. W okresie rekrutacji ( zgodnie z terminarzem ustalonym w Zarządzeniu
Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r..) kandydaci składają w
sekretariacie szkoły wnioski o przyjęcie do wybranego typu szkoły (trzyletniego
liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia)
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez kuratora oświaty dołączają do
wniosku o przyjęcie do szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.
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3. Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami
dołączają do wniosku o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej
poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4. Kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dołączają orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w
sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
§3
1. Do poszczególnych typów szkół w Zespole Szkół przyjmowani są kandydaci, według
rankingu punktowego wynikającego z zastosowania procesu postępowania
rekrutacyjnego.
2. W toku postępowania rekrutacyjnego do liceum ogólnokształcącego, technikum i
branżowej szkoły I stopnia szkolna komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę:
1) Wyniki egzaminu gimnazjalnego - maksymalnie 100 punktów (na podstawie
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu);
2) Przeliczone na punkty oceny z j. polskiego i 3 wybranych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną, w zależności od typu szkoły i
profilu kształcenia - maksymalnie 72 punktów;
3) Szczególne osiągnięcia kandydata wyszczególnione na świadectwie ukończenia
gimnazjum - maksymalnie 18 punktów.
3. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów.
4. W przypadku braku miejsc w klasie liceum lub technikum kształcącym w zawodzie
wybranym przez kandydata komisja rekrutacyjna proponuje mu przyjęcie do klasy
kształcącej w innym zawodzie, w której pozostały wolne miejsca.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym
pierwszeństwo mają:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym
ustalono indywidualny program lub tok nauki;
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
6. W przypadku, gdy liczba uczniów przyjętych jest mniejsza niż ilość miejsc w klasie
dyrektor szkoły przeprowadza rekrutację uzupełniającą, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
7. Kandydaci do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i szkoły policealnej
przyjmowani są na podstawie kolejności złożenia dokumentów.
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§4
1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik
przedstawiony w procentach z:
1.
2.
3.
4.
5.

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

– mnoży się przez 0,2;
2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu przyznaje się
następującą ilość punktów:
1)
2)
3)
4)
5)

celujący – 18 punktów;
bardzo dobry – 17 punktów;
dobry – 14 punktów;
dostateczny – 8 punktów;
dopuszczający – 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się – 7 punktów.
4. W toku postępowania rekrutacyjnego do wybranych typów szkół komisja rekrutacyjna
przelicza na punkty oceny z języka polskiego oraz 3 zajęć edukacyjnych:
1) w liceum ogólnokształcącym - język obcy wskazany przez kandydata,
matematyka, wiedza o społeczeństwie;
2) w technikum - język obcy wskazany przez kandydata, matematyka,
geografia;
3) w branżowej szkole I stopnia - język obcy wskazany przez kandydata,
informatyka, wiedza o społeczeństwie;
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii,
wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za
uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów;
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c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli
się przez 2.
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli
się przez 4.
4) z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
c) dobrym – przyznaje się 13 punkty;
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
6.

7.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu
gimnazjalnego przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z
których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy
zwolnienie.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w
stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
c) dobrym – przyznaje się 13 punkty;
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
§5

1.

Za szczególne osiągnięcia można otrzymać:
1) za udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez
kuratora oświaty:
a) finalista konkursu przedmiotowego - 10 punktów;
b) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów;
c) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów;
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d) finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich - 10
punktów;
e) laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych
wojewódzkich - 7 punktów;
f) finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych
wojewódzkich - 5 punktów;
g) finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego - 7 punktów;
h) laureat
konkursu
tematycznego
lub
interdyscyplinarnego
wojewódzkiego - 5 punktów;
i) finalista
konkursu
tematycznego
lub
interdyscyplinarnego
wojewódzkiego - 3 punkty.
2) za osiągnięcia sportowe lub artystyczne wpisane na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
a) na szczeblu powiatowym - 1 punkt;
b) na szczeblu wojewódzkim - 2 punkty;
c) na szczeblu ogólnopolskim - 3 punkty;
d) na szczeblu międzynarodowym - 4 punkty.
3) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

2.

Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi 18 punktów.
§6

1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, a przypadku szkoły branżowej I stopnia także zaświadczenie lekarskie
zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu, które kandydat składa niezwłocznie w szkole, w terminie ustalonym
Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty.
2. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z
przyjęcia do szkoły.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
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