Regulamin rekrutacji do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
na rok szkolny 2018/2019
opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia
2018r. – w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego uczniów i słuchaczy do
publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny
2018/2019.
I. Zasady rekrutacji
Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie, w sekretariacie szkolnym w dniach od 10
maja od godz. 10:00 do 18 maja do godz. 15:00 – składają:
▪ kwestionariusz - podanie wydrukowane ze strony szkoły; zspzuromin.edu.pl
▪ zaświadczenie o przyjęcie na praktykę zawodową dotyczy klas branżowych I
stopnia.
2. Wszystkie dokumenty składane w sekretariacie szkoły muszą być podpisane przez
kandydata oraz rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do ZSP im. Jana Pawła II w Żurominie dokonuje
wyboru jednego spośród następujących kierunków kształcenia:
a. Technikum:
▪ technik informatyk,
▪ technik pojazdów samochodowych,
▪ technik mechatronik,
▪ technik handlowiec,
b. Szkoła branżowa I stopnia:
▪ mechanik pojazdów samochodowych,
▪ elektromechanik pojazdów samochodowych,
▪ wielozawodowa z oddziałami integracyjnymi (w oddziałach integracyjnych
pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma młodzież z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego).
1.

Wyżej wymienione kierunki zostaną utworzone, jeżeli będzie odpowiednia liczba
kandydatów na dany kierunek.
II. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
Rekrutacja zasadnicza

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
od 10 maja od godz.10.00
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod do 18 maja do godz.15.00
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (
kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

od
15
czerwca
od
godz.10.00
do
19
czerwca
do
godz.16.00
od 22 czerwca od godz.
12.00
do 27 czerwca do godz.
16.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych
dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności
o których mowa
w art. 20t ust.7 uso

od 10 maja do 6 lipca
(najpóźniej
do
20
czerwca
możliwość wystąpienia komisji
rekrutacyjnej
do
właściwego
organu o weryfikację warunków
określonych w art.20t uso)

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację 6 lipca godz.12.00
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
w przypadku kandydatów,
którzy dokonali wyboru
kształcenia
w
danym
zawodzie wskazując szkołę
jako szkołę pierwszego
wyboru:

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania od 10 maja od godz.10.00
na badanie lekarskie
do 18 maja do godz.15.00

w przypadku pozostałych
kandydatów:

od 6 lipca od godz.12.00
do 9 lipca do godz.16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów
dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań od 6 lipca od godz.12.00
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku do 12 lipca do godz,10.00
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i
12 lipca godz.16.00
nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie
12 lipca do godz.16.00
wolnych miejsc

Rekrutacja uzupełniająca

od 13 lipca od godz.8.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami do 16 lipca do godz.16.00
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod
(wydanie przez szkoły prowadzące
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie)

od 13 lipca do 28 sierpnia

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych
dokumentów przez komisje rekrutacyjne

( najpóźniej do 10 sierpnia
możliwość wystąpienia komisji
rekrutacyjnej do właściwego organu
o
weryfikację
warunków
określonych w art. 20t uso)

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także
najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie kandydatów z listy kandydatów
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym
zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata
oświadczenia o wyborze tej szkoły
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów
dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc

29 sierpnia godz.12.00

przy składaniu wniosków do
szkoły

od 29 sierpnia od godz.12.00
do 30 sierpnia do godz.16.00

31 sierpnia godz.12.00
31 sierpnia do godz.12.00

III. Wymagane dokumenty
1. Kwestionariusz kandydata do klasy pierwszej.
2. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczególnych wynikach
egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, +poświadczone za
zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum.
3. Zaświadczenia z konkursów, olimpiad na podstawie których są przeliczane punkty –
zgodnie z wymienionym Zarządzeniem Nr 6 z późniejszymi zmianami.
4. Oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki, po ogłoszeniu list kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia / od 4 lipca od godz.9:00 do 7 lipca do godz. 15:00/,
lub podczas rekrutacji uzupełniającej zgodnie z harmonogramem / 10 - 11 lipca/.
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
wybranym zawodzie. Kandydaci do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą
wykonać badania lekarskie bezpłatnie w przychodni medycyny pracy, Panaceum
ul. Wiatraczna 19.
6. 2 aktualne fotografie m.in. do legitymacji szkolnej.
7. Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę zawodową – dotyczy klasy wielozawodowej.
8. Po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych do szkoły, kandydaci składają pisemne
oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole podpisane przez kandydata
oraz rodziców lub prawnych opiekunów.
9. Karta zdrowia.
IV. Kryteria rekrutacji
1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w
Żurominie mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na
listach kandydatów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.
3. W technikum w każdym zawodzie min. 60 punktów.
4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły – w przypadku równorzędnych wyników

5.

6.

7.

8.

9.

uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają uczniowie:
▪ z wyższą oceną z zachowania,
▪ sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka lub z
rodzin zastępczych.
▪ 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.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 z późniejszymi zmianami Mazowieckiego Kuratora
Oświaty ustala się następujące zasady przeliczania na punkty oceny z j. polskiego i trzech
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania
innych osiągnięć kandydatów.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie przyjęto
następujące obowiązkowe przedmioty:
▪ język polski
▪ język obcy
▪ informatyka
▪ zajęcia techniczne
▪ zajęcia artystyczne
Kandydat może uzyskać max. 200 pkt. za oceny z języka polskiego, trzech wybranych
przedmiotów – języka obcego, informatyki i zajęć technicznych lub zajęć artystycznych
(w zależności od zawodu), a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum oraz za inne osiągnięcia kandydatów, zgodnie z obowiązującym
zarządzeniem.
Wybór zajęć edukacyjnych dla zawodów:
technik informatyk: język polski, język obcy, informatyka, zajęcia techniczne,
technik mechanik: język polski, język obcy, informatyka, zajęcia techniczne,
technik pojazdów samochodowych: język polski, język obcy, informatyka, zajęcia
techniczne.
technik mechatronik: język polski, język obcy, informatyka, zajęcia techniczne,
technik handlowiec: język polski, język obcy, informatyka, zajęcia artystyczne.
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów:
▪ 18 pkt – stopień celujący
▪ 17 pkt – stopień bardzo dobry
▪ 14 pkt – stopień dobry
▪ 8 pkt – stopień dostateczny
▪ 2 pkt – stopień dopuszczający
Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie
ukończenia gimnazjum:
▪ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów;
▪ 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 – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4
punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3
punkty;
▪ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
3 punkty;
▪ uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3
punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2
punkty;
▪ uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–
4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
- krajowym – przyznaje się 3 punkty,
- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
▪ W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym 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.
▪ W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
▪ 7 pkt. – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
▪ 3 pkt. – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w
formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;
▪ do 6 pkt. - za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po
przecinku uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz
religii lub etyki /w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć
edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej
arytmetycznej/.
▪ Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości
punktowe ocen:
- 6 pkt. – stopień celujący
- 5 pkt. – stopień bardzo dobry
- 4 pkt. – stopień dobry
- 3 pkt. – stopień dostateczny
- 2 pkt. – stopień dopuszczający
10.
Kandydat może uzyskać 100 punktów za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku
nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla
zadań z zakresu:
▪ języka polskiego,
▪ historii i wiedzy o społeczeństwie,
▪ matematyki,
▪ przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
▪ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
▪ należy wynik procentowy z zakresu przeliczyć na punkty przyjmując
współczynnik 0,2
Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze wszystkich części egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w celu wyrównania szans
edukacyjnych w procesie rekrutacji sumę punktów uzyskaną za;
- oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły,
- inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum ,
- średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum oraz religii lub etyki mnoży się razy dwa.
▪ 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:
▪ języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym – przyznaje się po 20 punktów,

▪

▪

▪

▪

▪

- bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
- dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
- dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym – przyznaje się po 20 punktów,
- bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
- dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
- dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 2;
biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym – przyznaje się po 20 punktów,
- bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
- dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
- dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 4;
języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym – przyznaje się 20 punktów,
- bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
- dobrym – przyznaje się 13 punktów,
- dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
- dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu
gimnazjalnego, 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:
- celującym – przyznaje się 20 punktów;
- bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
- dobrym – przyznaje się 13 punktów;
- dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
- dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty;

V. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
W celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
– do klas pierwszych Dyrektor Zespołu Szkół powołuje szkolną komisję rekrutacyjną,
wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.
VI. Uwagi końcowe
Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Tryb odwoływania
się od tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych
niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje SKR w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
VII. procedura odwoławcza
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica lub
kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji edukacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania
uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w
terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy
skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.
Podstawa prawna: art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, 165 ust. 3, art. 187 ust. 4 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) i art. 158 ust. 6-9 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59).

