REGULAMIN
Rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu
na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018-2018/2019 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)
Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie
rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla
dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018.
Kryteria i warunki rekrutacji zawarte w statucie szkoły.
§1
Dyrektor szkoły powołuje Szkoloną Komisję Rekrutacyjną-Kwalifikacyjną, wyznacza jej
przewodniczącego oraz określa zadania członków.
Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:
1. opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,
2. ustala listę kandydatów zwolnionych z procedury rekrutacyjnej,
3. sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
§2
Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie
gimnazjum.
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba pkt. uzyskanych za:
1) egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
2) oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
3) osiągnięcia ucznia:
 ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum.

Przyjmuje się następujący sposób punktacji:
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego
1)

wynik przedstawiony w procentach z:
 języka polskiego,
 historii i wiedzy o społeczeństwie,
 matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,2;

2)

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych za oceny wyrażone
w stopniu:
 celującym – 18 pkt.,
 bardzo dobrym – 17 pkt.;
 dobrym – 14 pkt.;
 dostatecznym – 8 pkt.;
 dopuszczającym – 2 pkt.

Przedmioty brane pod uwagę przy przeliczaniu:
 język polski, język obcy, matematyka, informatyka
3)

7 pkt. – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

4)

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 10 pkt. – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
 7 pkt. – tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 5 pkt. – tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 10 pkt. – tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 4 pkt. – tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 3 pkt. – tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
 10 pkt. – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego,
 7 pkt. – dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego,
 5 pkt. – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego,
 7 pkt. – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
 5 pkt. – tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 3 pkt. – tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 10 pkt. – dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej,
 7 pkt. – dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej,
 5 pkt. – dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej,
 7 pkt. – tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 3 pkt. – tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
 2 pkt. – tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej;
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w pkt. w/w,
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.

5)

18 pkt. – maksymalna liczba pkt. możliwych do uzyskania w przypadku gdy kandydat
ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
lub gimnazjum.

6)

3 pkt. – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

§3
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów.

REKRUTACJA ZASADNICZA

Licea Ogólnokształcące, Technika, Szkoła Branżowa I stopnia















od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00 – składanie wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 – możliwość dokonania
zmiany wyboru szkoły;
od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 – uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez
gimnazjum);
do 5 lipca – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych
dokumentów przez komisje rekrutacyjne;
5 lipca do godz.16.00 – 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 pkt., która uprawnia
do przyjęcia;
od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00 – wydanie przez szkoły
prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi
z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym
zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły;
od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12.00 – potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
14 lipca do godz. 16.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych;
14 lipca do godz. 16.00 – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc.

Szkoły dla Dorosłych









od 26 czerwca od godz. 10.00 do 29 czerwca do godz. 16.00 – składanie wniosków
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
do 14 lipca – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych
dokumentów przez komisje rekrutacyjne;
do 17 lipca do godz. 10.00 – 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
pkt., która uprawnia do przyjęcia;
od 24 lipca do godz. 12.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału dokumentów;
25 lipca do godz. 12.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych;
25 lipca do godz. 16.00 – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc.
§4

Postanowienia końcowe.
1. Decyzje Komisji Rekrutacyjno – Komisyjnej zapadają większością głosów,
a w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
2. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów
zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych, informacją o uzyskanych przez nich
wynikach przechowywane są w szkole nie krócej niż rok.
3. Odwołanie do decyzji Komisji mogą być zgłaszane dyrektorowi szkoły w terminie
3 dni od daty powiadomienia kandydata o wyniku kwalifikacji, a rozpatrzone
w ciągu 3 dni.

