ZASADY REKRUTACJI DO PIERWSZYCH KLAS SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ NR1 im. Jana Pawła II WE WŁADYSŁAWOWIE
na rok szkolny 2019/2020
I.

Rekrutacja dotyczy:

Warunków przyjmowania uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2019/2020 w następujących typach szkół:
TECHNIKUM dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum w zawodzie:
Technik żywienia i usług gastronomicznych(symbol zawodu 343404):

4-letni cykl kształcenia zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie po każdej z kwalifikacji;
Kwalifikacja 1- TG.7 Sporządzanie potraw i napojów
Kwalifikacja 2 - TG. 16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Klasa z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, j. angielski.
Technik hotelarstwa (symbol zawodu 422402):


4-letni cykl kształcenia zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie po każdej kwalifikacji;
Kwalifikacja 1 - TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
Kwalifikacja 2 - TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Klasa z rozszerzonymi przedmiotami: geografia, j. angielski.
I.

Podstawa prawna opracowania:

1. Art. 149, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 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. Zarządzenie Nr 4 /2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr
pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny
2019/2020
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I.
Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na
podbudowie programowej gimnazjum:
L.p
.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych
szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, szkół
policealnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez
kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
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.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Termin

od 13 maja 2019 r. do
18 czerwca 2019 r.

od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.

do 4 lipca 2019 r.

5 lipca 2019 r.
godz.10.00
od 6 lipca 2019 r. od
godz.12.00
do 8 lipca 2019 r. do
godz.15.00

od dnia 5 lipca 2019 r
od godz.10.00
do 10 lipca 2019 r. do
godz.15.00

12 lipca 2019 r. od
godz.12.00

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO:
Od 12 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.– składanie przez kandydatów nieprzyjętych do
wybranej szkoły dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
do 12 lipca 2019 r. do do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 - weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
uzupełniającym.
16 sierpnia 2019 r. godz. 10:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym.

Do 21 sierpnia 2019 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na
badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez
kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
Do 28 sierpnia 2019 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez
dostarczenie przez rodzica kandydata: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu, karty informacyjnej - potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły (pobrać ze z gimnazjum),
kserokopii aktu urodzenia, karty zdrowia (pobrać z gimnazjum), 2 fotografii (podpisanych na
odwrocie).
29 sierpnia 2019 roku godz.15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym
uzupełniającym.
II.

Tryb składania dokumentów:

1.

Podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie).

2.

2 zdjęcia
od 13.05.2019 r. do 18.06.2019 r. do godz.15:00

Do podania należy dołączyć:
Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczoną przez dyrektora gimnazjum,
które kandydat ukończył (z zapisem osiągnięć szkolnych) – lub gdy uczeń jest zdecydowany
na wybór danej szkoły – oryginał świadectwa.
1.

Poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego lub gdy uczeń jest zdecydowany na wybór danej szkoły – oryginał
zaświadczenia
2.

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów
organizowanych przez kuratora (kuratorów) oświaty, w tym: etapu wojewódzkiego i
ponadwojewódzkiego (jeśli uczeń takie zaświadczenie posiada).
3.

od 21.06.2019 r. do 25.06.2019 r. do godz. 15.00
1.

Dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki w wybranej szkole
ponadgimnazjalnej są:
a)

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

b)

oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Wraz z dokumentami potwierdzającym wolę podjęcia nauki należy złożyć w sekretariacie
szkoły:


kartę informacyjną (zał. nr 2) oraz kartę zdrowia ucznia,



zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
określonym zawodzie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny pracy w
przypadku kandydatów do technikum,


I.

kserokopię aktu urodzenia.

Warunki przyjmowania do klas pierwszych:
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O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: technikum i branżowej szkoły I
stopnia decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie
200, w tym:
a)
Maks. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.
b)
Maks. 72 punkty - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych
przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych
c)
Maks. 28 punktów - inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum
Zasady przeliczenia osiągnięć edukacyjnych na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym:
1.






-

Wynik egzaminu gimnazjalnego w procentach uzyskany z przedmiotów :
języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia)
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,2.

1.
Punkty uzyskane za oceny z czterech przedmiotów (obowiązkowych zajęć edukacyjnych)
na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z poniższą tabelą (maks. 72 pkt.)
celujący
18 punktów
bardzo dobry
17 punktów
dobry
14 punktów
dostateczny
8 punktów
dopuszczający
2 punkty


4 letnie Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: język
polski, matematyka, język obcy, biologia;

4 letnie Technikum w zawodzie technik hotelarstwa: język polski, matematyka, język
obcy, geografia;
1.
Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum (max. 28 pkt.):
a. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów
b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim(art.32a ust. 4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o
systemie oświaty):
- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
e. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim (art.32a ust. 4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty):
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów
- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty
f. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach b – f,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające
na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – 4 punkty
- krajowym – 3 punkty
- wojewódzkim – 2 punkty
- powiatowym – 1 punkt
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach b – f, na tym samych szczeblu oraz z
tego samego zakresu, wymienione na 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 punktów.
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g. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
2.
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o
zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści
podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjęci zostaną do szkoły niezależnie od
kryteriów zawartych w regulaminie rekrutacji.
3.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do klasy pierwszej technikum, liceum
ogólnokształcącego oraz branżowej szkoły I stopnia mają absolwenci gimnazjum z największą liczbą
punktów.
4.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z
problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na
stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnej liczby punktów uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, lub jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)

wielodzietność rodziny kandydata,

2)

niepełnosprawność kandydata,

3)

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

8.

Kryteria, o których mowa w ust. 7 mają jednakową wartość.

9.
Rodzice kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom
odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj
upośledzenia umysłowego.
10.
Kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, (klasę, dany
etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających
za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa
(zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą (przetłumaczonego na język polski) i ostatniego
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje
decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

I.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie:

1.
Ogłasza zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych do końca kwietnia
2019 r. w formie Zarządzenia.
2.

Powołuje szkolną komisję rekrutacyjną i nadzoruje jej pracę.

3.
Informuje zainteresowanych o stosowanych kryteriach kwalifikowania (tablica ogłoszeń w
szkole, strona internetowa szkoły) oraz o wynikach rekrutacji w sposób ogólny – zakwalifikował(-a)
się lub nie zakwalifikował(-a) się (tablica ogłoszeń w szkole) i w sposób szczegółowy poprzez
indywidualną rozmowę kandydatów lub przyjętych bądź ich rodziców (prawnych opiekunów) z
członkami szkolnej komisji rekrutacyjnej po potwierdzeniu danych osobowych stosownymi
dokumentami.
4.
Rozpatruje wniesione w formie pisemnej odwołania od wyników postępowania
rekrutacyjnego w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.
VII. Klauzula związana z ochroną danych osobowych.
1. Kandydat składający wniosek o przyjęcie do szkoły powierza swoje dane zawarte we wniosku
Administratorowi danych, którym jest Zespół szkół nr 1 we Władysławowie, ul. Morska 1 ,
zs1@wladek.info
2.
Administrator danych przetwarza zgromadzone dane w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego oraz w celu niezbędnym do wykonania zadań oświatowych.
3.
Kandydat w toku postępowania rekrutacyjnego ma prawo do żądania od Administratora
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
4.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane zgodnie z prawem.
5.
Administrator upoważni do dostępu do danych osobowych skład komisji rekrutacyjnej
powołanej odrębnym zarządzeniem i jednocześnie zobowiązuje powołane osoby do oświadczenia
zachowania w tajemnicy zakresu pozyskanych i przetwarzanych w toku rekrutacji danych.
6.
Lista przyjętych kandydatów zostanie upubliczniona na tablicy ogłoszeń znajdującej się w
budynku Administratora. Upublicznienie listy stanowi element niezbędny do realizacji zadań
oświatowych związanych z organizacją procesu nauczania.
7.
Administrator po dokonaniu procesu rekrutacji przeznaczy do zniszczenia dokumenty
kandydatów nieprzyjętych do danego typu szkoły. W przypadku posiadania oryginałów dokumentów
kandydat zostanie poinformowany o konieczności ich odbioru. Administrator zaznacza termin
przechowywania dokumentów 30 dni po całkowitym zakończeniu rekrutacji.
8.
Administrator zaświadcza, że powierzone w toku rekrutacji dane osobowe zostaną w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami przechowywane, przetwarzane, wykorzystane w celu przyjęcia
kandydata do szkoły.
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Władysławowo, dnia 18.02.2019r.

