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 Regulamin rekrutacji 

na rok szkolny 2018/2019 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach 
 

Na podstawie: 

1. Zarządzenia Nr 2/18  Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia  2018 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, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz na semestr pierwszy klas I 

publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim. 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 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 ( Dz.U. z 2017 r. poz.586) 

3. Statutu  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach 

 z dnia 1.12.2017 r. stan prawny na  30.11.2017 r. ustala się regulamin rekrutacji  na rok szkolny 2017/2018.    

§ 1 

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na 

podbudowie programowej gimnazjum: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej 

szkoły I stopnia w zespole odbywa się w następujących terminach: 

Od 23  kwietnia do 11 czerwca 2018 r.– składanie dokumentów (zgłoszenie i wniosek),  

od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. – dostarczenie do wybranych szkół kopi 

świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. 

29 czerwca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych. 

Do 9 lipca 2018 r.– potwierdzanie przez rodzica/kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki 

w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie zostały wcześniej złożone) oraz  

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu. 

10 lipca  2018 r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

Od 10 lipca  2018 r. do 28 sierpnia 2017 r. – postępowanie uzupełniające. 

§ 2 

Składanie podań na semestr pierwszy klasy I publicznej  szkoły policealnej w zespole odbywa 

się w następujących terminach: 

Od 5 czerwca do 27 czerwca 2018 r.– składanie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3 lipca 2018 r.  godz. 12;00– podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Do 9 lipca 2018 r.– potwierdzanie przez kandydatów woli przyjęcia, poprzez dostarczenie 

oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
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10 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

Od 11 lipca  2018 r. do 23 sierpnia 2018 r. – postępowanie uzupełniające. 

§ 3 

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawione w procentach z następujących przedmiotów: 

a) języka polskiego, 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

c) matematyki, 

d) przedmiotów przyrodniczych 

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

- mnoży się przez 0,2. 

 

2. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia  gimnazjum punktów 

za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia: 

1) celujący – 18 punktów  

2) bardzo dobry – 17 punktów, 

3) dobry –            14  punktów, 

4) dostateczny –   8 punktów, 

5) dopuszczający – 2 punkty. 

 

3. Wyznacza się punktowanie następujących przedmiotów: 

Liceum Ogólnokształcące:  

              j. polski i matematyka  dodatkowo: 

 

Klasa humanistyczna, medialna z elementami edukacji artystycznej: 

               Historia, WOS 

Pożarnicza z elementami ratownictwa medycznego: 

             Biologia, geografia 

      

Technika 

 Język polski, matematyka, dodatkowo: 

             Technikum Hotelarskie 

               Geografia, wiedza o społeczeństwie 

           Technikum Informatyczne 

                Fizyka, geografia 

           Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 

                Biologia, wiedza o społeczeństwie 

           Technikum Usług Fryzjerskich 

                 Biologia, wiedza o społeczeństwie 

 

Branżowa szkoła I stopnia  

Język polski, matematyka, dodatkowo: 

Kucharz 

j. obcy- najwyższa ocena, biologia 

wielozawodowa 

j. obcy- najwyższa ocena, geografia 

 

4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się  7 punktów. 

       5. Za szczególne osiągnięcia z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  maksymalnie  

          18 punktów 
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6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

 w szczególności w formie wolontariatu- 3 punkty. 

7.  Sposób przeliczania na punkty ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych  

    w & 3 ust 3  wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 marca 2017 r. 

8. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych  na świadectwie ukończenia    

    gimnazjum wymienionych w & 3 ust 5  reguluje Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

    z dnia 14 marca 2017 r. 

9. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora   

   oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na    

   świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach 

   w roku szkolnym 2017/2018 w województwie małopolskim znajduje się na stronie  

   internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

 

 10 . Ustala się następujące punktowe progi przyjęć: 

Liceum Ogólnokształcące 60 pkt. 

Technikum                         60 pkt. 

Branżowa szkoła I stopnia bez punktowania 

§ 4 

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszą decyzją normowane są obowiązującymi przepisami 

prawa oświatowego. 

§ 5 

Do podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć: 

1. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum; 

2. poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku  egzaminu gimnazjalnego; 

3.  w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe 

zaświadczenie lekarskie o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie; 

4. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami 

orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej , w tym publicznej 

poradni specjalistycznej; 

5. druk „Podania”; 

6. kartę informacyjną; 

7. 4 zdjęcia 

§ 6 

1.Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są: 

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkół zawodowych. 

§ 7 

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania 

kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów. 

§ 8 

Regulamin wchodzi  w życie z dniem 13  marca 2018 roku.   

 

 

Dyrektor 

  Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

                                                                                                      im. I.J. Paderewskiego w Ciężkowicach 

 

                                                                                                                       mgr Józef Parys 


