REGULAMIN REKRUTACJI
uczniów do Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie na rok szk. 2018/2019

I.

Postanowienia ogólne
1. O przyjęcie do klas I Zespołu Szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy przystąpili
do egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
2. Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego wybiera przedmioty
realizowane na poziomie rozszerzonym z oferty zaproponowanej przez szkołę.
3. Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie:
a) przeliczonych na punkty ocen z wybranych ze świadectwa ukończenia gimnazjum
przedmiotów,
b) punktów uzyskanych z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego, przekazanych przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
c) innych, dodatkowych kryteriów, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną.
4. Dyrektor Zespołu Szkół podaje do wiadomości kandydatom kryteria rekrutacji do szkół
wchodzących w skład Zespołu nie później niż do końca lutego każdego roku.
5. Kandydaci składają dokumenty do sekretariatu Zespołu Szkół przy ul. Niepodległości 54.
6. Dokumenty wymagane od kandydatów do wszystkich typów szkół:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz opracowany przez szkolną komisję rekrutacyjną),
b) świadectwo lub potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
c) zaświadczenie lub potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
d) karta zdrowia,
e) dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),

kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia dodatkowo dołączają:


zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w wybranym zawodzie,



zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu ucznia na praktyczną naukę zawodu,



kandydaci do BS I stopnia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – aktualne
orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego;

kandydaci do Technikum Zawodowego dodatkowo dołączają:


zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w wybranym zawodzie.

kandydaci do klasy mundurowej w LO dodatkowo dołączają:


oświadczenie rodzica stwierdzające, że dziecko nie weszło w konflikt z prawem.

kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć:


opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,



zaświadczenie komisji konkursowej (finalisty, laureata konkursów przedmiotowych ostatniego
stopnia o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim),



zaświadczenie dyrektora lub wychowawcy o udziale w konkursach rejonowych i zajętym
miejscu.

7. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o
przebiegu posiedzeń komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste
kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
8. Za prawidłowość rekrutacji do szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Szkół.
II.

Organizacja rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół w Łobzie
1. Dyrektor Zespołu Szkół powołuje szkolną komisję rekrutacyjną w składzie co najmniej 3
nauczycieli.
2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
a)

dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna.

b) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do
danej szkoły.
3. Szkolna komisja rekrutacyjna dokonuje wyboru przedmiotów, w zależności od zawodu lub profilu
kształcenia, występujących w szkolnym planie nauczania, z których ocena będzie przeliczona na
punkty.
4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej
kolejności.
5. Szkolna komisja rekrutacyjna sporządza listy kandydatów, zawierające imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
6. Szkolna komisja rekrutacyjna sporządza informację o liczbie punktów przyznanych
poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
7. Szkolna komisja rekrutacyjna sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego, który zawiera:
datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych
na posiedzeniu, informacje o czynnościach i podjętych rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje
przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

8. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się alfabetycznie uporządkowane listy
kandydatów
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9. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji.
III.

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego
1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:
a) Maksymalnie 100 pkt. za egzamin gimnazjalny (0,2 pkt. za każdy pkt procentowy uzyskany
na egzaminie) z zakresów:


Języka polskiego



Historii i wiedzy o społeczeństwie



Matematyki



Przedmiotów przyrodniczych



Języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

b) Maksymalnie 100 pkt. za oceny wyrażone stopniem z zajęć edukacyjnych wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum i inne osiągnięcia:


Maksymalnie 72 pkt. za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wybranych przez szkolną komisję w zależności od
kierunku kształcenia) uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z
zasadą:
 Celujący – 18 pkt.
 Bardzo dobry – 17 pkt.
 Dobry – 14 pkt.
 Dostateczny – 8 pkt.
 Dopuszczający – 2 pkt.



7 pkt. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem



Maksymalnie 21 pkt. za inne osiągnięcia, w tym:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanych przez kuratorów oświaty:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
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interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
d) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach
a), b) c), d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 międzynarodowym – 4 pkt
 krajowym – 3 pkt.
 wojewódzkim – 2 pkt.
 powiatowym – 1 pkt.

f) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach
a), b), c), d), e), na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione za
świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
g) 3 pkt. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
2. Wybrane 2 przedmioty punktowane w Liceum Ogólnokształcącym:
a) w klasie matematycznej (rozszerzenia: matematyka, geografia, j. angielski) – geografia,
informatyka
b) w klasie przyrodniczej (rozszerzenia: biologia, chemia, j. angielski) – biologia, chemia
c) w klasie humanistycznej (rozszerzenia: j. polski, historia, j. angielski) – historia, wiedza o

społeczeństwie
d) w klasie mundurowej (rozszerzenia: geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski) –

geografia, wiedza o społeczeństwie.
3. Wybrane 2 przedmioty punktowane w Technikum Zawodowym:
a) technik informatyk (rozszerzenia: matematyka, j. angielski) – geografia, informatyka
b) technik hotelarstwa (rozszerzenia: geografia, j. angielski) – geografia, informatyka
c) technik urządzeń i systemów energii odnawialnej (rozszerzenia: matematyka, j. angielski) –
geografia, informatyka.
4. Za zgodą organu prowadzącego możliwe jest utworzenie grupy międzyoddziałowej z
rozszerzeniem z języka niemieckiego.
5. Komisja przyznaje punkty z tego języka obcego, z którego kandydat otrzymał na świadectwie
ukończenia gimnazjum wyższą ocenę.
6. Po zakwalifikowaniu wniosków na podstawie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
i świadectwa ukończenia gimnazjum komisja przystąpi do zsumowania punktów, które
zadecydują o przyjęciu kandydata do szkoły.
7. Do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego przyjęci zostaną uczniowie, którzy
uzyskają największą liczbę punktów.
8. Kandydaci powtarzający klasę I zostaną przyjęci do szkoły po wyczerpaniu miejsc przez
kandydatów przystępujących do rekrutacji po raz pierwszy.
9. Listy klas ustala się uwzględniając:
 deklarowaną przez kandydata klasę,
 największą łączną liczbę uzyskanych punktów.

10. Kandydatom, którzy nie zostali przyjęci do deklarowanej klasy z powodu braku miejsc, proponuje
się inną klasę, w której pozostały jeszcze miejsca.
11. Zajęcia z języków obcych będą prowadzone w grupach, podzielonych w zależności od stopnia
zaawansowania:
a) w pierwszym tygodniu września przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka
nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup oddziałowych i
międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka.
12. Ostateczna decyzja o liczbie oddziałów zapadnie po zakończeniu rekrutacji i będzie uzależniona
od zapotrzebowania uczniów.
IV.

Zasady rekrutacji uczniów do Branżowej Szkoły I stopnia
1. Absolwenci gimnazjów, ubiegający się o status młodocianego pracownika, przyjmowani są do
szkoły na podstawie umowy o praktycznej nauce zawodu, świadectwa ukończenia gimnazjum i
wyników egzaminu gimnazjalnego.
2. Szkolna komisja rekrutacyjna dokonuje przeliczenia wyników egzaminu i ocen na świadectwie
ukończenia gimnazjum na punkty wg zasady określonej w rozdziale III ust. 1.
3. Wybrane 2 przedmioty punktowane w Branżowej Szkole I stopnia:
a) wiedza o społeczeństwie, informatyka.
4. Wszyscy kandydaci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy przedstawią
zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu oraz orzeczenie Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej zostaną przyjęci do szkoły.

V.

Zasady przeliczania ocen na punkty dotyczące kandydatów zwolnionych z egzaminu
gimnazjalnego
1. 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, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:


celującym – 20 pkt.



bardzo dobrym – 18 pkt.



dobrym – 13 pkt.



dostatecznym – 8 pkt.



dopuszczającym – 2 pkt.

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:


celującym – 20 pkt.



bardzo dobrym – 18 pkt.



dobrym – 13 pkt.



dostatecznym – 8 pkt.



dopuszczającym – 2 pkt.

Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
c) biologii, chemii, fizyki, geografii oceny wyrażonej w stopniu:


celującym – 20 pkt.



bardzo dobrym – 18 pkt.



dobrym – 13 pkt.



dostatecznym – 8 pkt.



dopuszczającym – 2 pkt.

Liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:


celującym – 20 pkt.



bardzo dobrym – 18 pkt.



dobrym – 13 pkt.



dostatecznym – 8 pkt.



dopuszczającym – 2 pkt.

2. 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 lub dana
część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
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:

VI.



celującym – 20 pkt.



bardzo dobrym – 18 pkt.



dobrym – 13 pkt.



dostatecznym – 8 pkt.



dopuszczającym – 2 pkt.

Postanowienia końcowe
1. Do klas pierwszych LO, TZ i BS I stopnia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają największą
liczbę punktów zgodnie z liczbą miejsc w Zespole Szkół w danym roku szkolnym.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół, umieszczony na liście przyjętych, jest
zobowiązany potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły w czasie określonym w terminarzu
rekrutacji, poprzez złożenie w sekretariacie szkoły oryginałów dokumentów.

