SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH
Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku - kryteria
Regulamin został opracowany na podstawie:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. oraz Dz.U. z 2020 r.
poz. 374. ) rozdział 6 art.130-164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i
centrów.
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700).
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę
w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§1
1. Uczniem pierwszej klasy szkół wchodzących w skład Zespołu może być uczeń, który:
a) ukończył 8 – letnią 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:
•

technik ekonomista z rozszerzoną matematyką,

•

technik informatyk z rozszerzoną matematyką i informatyką,

•

technik programista z rozszerzoną matematyką,

Liceum Ogólnokształcącego:
•

klasa politechniczna z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką,

•

klasa medyczna z rozszerzoną biologią, chemią i dodatkową biofizyką,

•

klasa językowa z rozszerzonym językiem angielskim, językiem polskim i geografią.

•

Klasa sportowa o profilu piłka nożna z rozszerzonym językiem angielskim i biologią.
§3

1. Wnioski

o

przyjęcie

do

szkoły

(druk

do

pobrania

ze

strony

szkoły)

wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
w

postaci

skanów

drogą

składa się w skrzynce podawczej na terenie szkoły lub przesyłając
elektroniczną

na

adres:

rekrutacja@zs1ken.szczecinek.gawex.pl

w terminie od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., do godz. 1500
2. Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół lub zmiany kolejności wybranych szkół do 21
czerwca 2021 r do godz. 15:00.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub potwierdzone kopie - od 25 czerwca 2021 r. do
14 lipca 2021 r. do godz. 1500.
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.
4. Do 14 maja 2021 r. do publicznej wiadomości zostanie podany termin przeprowadzenia próby
sprawności fizycznej kandydatów do klasy sportowej.
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 - do 21 lipca 2021 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 200 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 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 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w
szkole podstawowej 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty
z:
˗ języka polskiego,
˗ matematyki,
oraz 0,3 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z:
˗ języka obcego nowożytnego,
2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:
a) maksymalnie 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z
zasadą:
˗ stopień celujący – 18 punktów,
˗ stopień bardzo dobry – 17 punktów,
˗ stopień dobry – 14 punktów,
˗ stopień dostateczny – 8 punktów,
˗ stopień dopuszczający - 2 punkty

b) maksymalnie 28 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, w tym:
•

7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

•

maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia ;

•

3 punkty za aktywność społeczną (w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w
formie wolontariatu).

c) Przedmioty, które uwzględnione zostaną do obliczenia punktacji w poszczególnych
oddziałach to:
język polski i matematyka (we wszystkich typach szkół)
Klasa politechniczna

fizyka, informatyka

Klasa medyczna

biologia , chemia

Klasa językowa

język angielski, geografia

Klasa sportowa

biologia, język angielski, testy sprawnościowe

Technik ekonomista

język angielski albo niemiecki, geografia

Technik informatyk

język angielski albo niemiecki, informatyka

Technik programista

język angielski albo niemiecki, informatyka

2. Niezależnie od ww. zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadpodstawowej
przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim. 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
polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie
świadectwa (zaświadczenia) 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 22
lipca 2021 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, a w przypadku kandydata do klasy Technikum Zawodowego
również zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły - od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.
8. Podanie do publicznej wiadomości (umieszczenie na tablicy informacyjnej w budynku szkoły i
zamieszczenie na stronie internetowej szkoły) przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00
9. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły mają możliwość wniesienia odwołania w terminie do 3 dni od
ogłoszenia listy przyjętych. Odwołania rozpatruje komisja rekrutacyjna.
10. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
postępowanie uzupełniające trwać będzie od 3 sierpnia 2021 r.

11. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
oddziałów

klas

pierwszych

Zespołu

Szkół

nr

1

im.

Komisji

Edukacji

Narodowej

w Szczecinku przedstawia załącznik nr 2.
§5
Kandydaci nieprzyjęci do szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację

(oprócz

wniosku o przyjęcie). W przypadku nieodebrania złożonych dokumentów są one przechowywane w
szkole przez rok. Po tym czasie są niszczone zgodnie z procedurą niszczenia dokumentów.

LUTY 2021
Dyrektor Szkoły
Edyta Wojnicz

