Regulamin rekrutacji
uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. T. Kościuszki w Radłowie
na rok szkolny 2017/2018
I. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
2. Rozporządzenie 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.
3. Zarządzenie nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,
klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr klas I
publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

II. Postanowienia
1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły
branżowej I stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych, dyrektor
szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej
przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
3. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej należy w szczególności:
a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o
z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły,

warunkach

rekrutacji,

b) ustalenie na podstawie wyników rekrutacji elektronicznej i ogłoszenie list kandydatów
przyjętych do szkoły,
c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
4. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyto bez bliższego określenia słów:
a) „Zespół Szkół” – oznacza to: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki
w Radłowie
b) „Kandydat” – należy rozumieć: uczeń gimnazjum, który ubiega się o przyjęcie do klasy
pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie
c) „Dyrektor Szkoły” – oznacza:
im. T. Kościuszki w Radłowie

dyrektor

Zespołu

Szkół

Ponadgimnazjalnych

d) „Przewodniczący Komisji” – należy rozumieć: przewodniczący szkolnej Komisji
Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki
w Radłowie
e) „Komisja” – należy rozumieć: Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie
5. Wszelkich informacji na temat rekrutacji można uzyskać w sekretariacie szkoły.

III. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. T. Kościuszki w Radłowie
1. W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie ogłasza
nabór do klas pierwszych następujących typów szkół i kierunków kształcenia:
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, przedmioty rozszerzone: biologia
i wiedza o społeczeństwie.
Technikum Handlowe, przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie i geografia.
Technikum Hotelarskie, przedmioty rozszerzone geografia, język obcy.
Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)
Klasa matematyczno – informatyczna, przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka.
Klasa turystyczna, przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język obcy.
Klasa humanistyczna, przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski.
Klasa biologiczno –chemiczna, przedmioty rozszerzone: biologia i chemia.
Klasa administracyjno – biurowa, przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie,
geografia
Szkoła Branżowa I stopnia ( kucharz, cukiernik, sprzedawca, piekarz, fryzjer,
kosmetyczka, mechanik samochodowy)
2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej ww. typów szkół decydują następujące
kryteria:
a) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego
i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz inne
osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum,
b) wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

3. Maksymalna liczba punktów, którą kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjno
– kwalifikacyjnym wynosi 200, w tym:
a) za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu). Wyniki egzaminu
gimnazjalnego są wyrażone w skali procentowej.
A. 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.
b) za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
przy czym sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:
• celującym – przyznaje się po 18 punktów;
• bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
• dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
• dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
• dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
W ZSP w Radłowie w poszczególnych typach szkół przeliczane są na punkty oceny
z zajęć:
Wybrane zajęcia
Typ szkoły
edukacyjne
Liceum Ogólnokształcące
Język polski
Język obcy
Klasa matematyczno – informatyczna,
Matematyka
Geografia
przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka,
Liceum Ogólnokształcące
Język polski
Język obcy
Klasa turystyczna,
Matematyka
Geografia
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język obcy,
Liceum Ogólnokształcące
Język polski
Matematyka
Klasa humanistyczna,
Język obcy
przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski, Historia
Liceum Ogólnokształcące
Klasa biologiczno - chemiczna,
przedmioty rozszerzone: biologia i chemia

Język polski
Matematyka
Język obcy
Biologia

Liceum Ogólnokształcące
Klasa administracyjno-biurowa,
przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia

Język polski
Matematyka
Język obcy
Geografia

Język polski
Matematyka
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
Język obcy
Biologia
Język polski
Matematyka
Język
Technikum Handlowe
obcy
WOS
Język polski
Matematyka
Język
Technikum Hotelarskie
obcy
Geografia
Język polski
Szkoła Branżowa I stopnia
Matematyka
Język
(kucharz, cukiernik, sprzedawca, piekarz, fryzjer, kosmetyczka,
obcy
mechanik samochodowy)
WOS
c) za szczególne osiągnięcia ucznia, przy czym:
A za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
B. za udział w konkursach w tym:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad
wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) 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:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, 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.
7) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit.
b ustawy, przyznaje się 3 punkty.
4. Minimalny próg punktowy, który kandydat powinien uzyskać w trakcie rekrutacji
do poszczególnych typów szkół wynosi:
Liceum Ogólnokształcące
- klasa matematyczno – fizyczna

- 60 punktów

- klasa biologiczno –chemiczna

- 60 punktów

- klasa turystyczna

- 45 punktów

- klasa humanistyczna

- 45 punktów

- klasa administracyjno-biurowa

- 45 punktów

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

- 35 punktów

Technikum Handlowe

- 35 punktów

Technikum Hotelarskie

- 35 punktów

Szkoła Branżowa I stopnia

- 20 punktów

IV Rekrutacja elektroniczna
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych znajduje się w systemie rekrutacji elektronicznej.
2. Podania do szkoły należy składać drogą elektroniczną korzystając z programu
komputerowego znajdującego się na stronie internetowej: www.malopolska.edu.com.pl
3. Kandydaci do poszczególnych typów szkół dokonują rejestracji internetowej do trzech
szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie
z listą preferencji.
V. Dokumentacja
1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech
szkół. Pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” rozumie się szkołę samodzielną lub każdą
szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym
oddziałem w wybranej szkole w podaniu wskazują kolejno interesujące ich oddziały.
2. Kandydatów do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej
obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do szkoły”, które składają w szkole
pierwszego wyboru.
3. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu
gimnazjalnego,
w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
technikum lub szkoły branżowej I stopnia- zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi
schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
kartę informacyjną,
3 fotografie.
4. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół
będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają do Centralnej Bazy Danych

gimnazja, do których uczęszcza kandydat, a jeśli jest to niemożliwe – szkoły pierwszego
wyboru.
5. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły
pierwszego wyboru.
6. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole są oryginał
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
7. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do wybranej szkoły w pierwszym terminie, a starają
się o przyjęcie do innej szkoły, posługują się wyłącznie oryginałami świadectwa ukończenia
gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kartą informacyjną.
VI. Postanowienia końcowe
1.Przy przyjmowaniu do szkół ponadgimnazjalnych w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych
ustalono indywidualny program lub tok nauki,

zdolnościach,

którym

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, posiadający opinię publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie
ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
kandydata,
Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna wskazuje imiennie kandydata przyjętego do szkoły.
2. Dyrektor szkoły:
a) decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku,
gdy uczeń powraca z zagranicy,
b) przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej
powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych,
c) przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące
rekrutacji do klasy pierwszej,
d) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów,
warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

Terminy postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego
dla kandydatów do szkół dla młodzieży
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. T. Kościuszki w Radłowie
na rok szkolny 2017/2018
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
Lp. Rodzaj czynności
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami od 24 kwietnia do 12
1.
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub czerwca 2017 r. do
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
2.
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata
od 24 kwietnia do 27
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
czerwca 2017 r.
rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art.
20t ust.7 ustawy
3.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
od 23 do 27 czerwca
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
2017 r. do godz. 15.00
gimnazjalnego
4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
30 czerwca 2017 r.
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
godz. 12.00
niezakwalifikowanych
5.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe od 30 czerwca 2017 r.
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów od godz. 12.00
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym
zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata do 3 lipca 2017 r. do
oświadczenia o wyborze tej szkoły
godz. 15.00
6.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w
danej
szkole
poprzez
dostarczenie:
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
do 5 lipca 2017 r.
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie
zostały
wcześniej
złożone
do godz. 15.00
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
7.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 7 lipca 2017 r.
listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
godz.12.00
8.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej
Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w 7 lipca 2017 r.
szkole

Termin w postępowaniu uzupełniającym
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Termin w postępowaniu
uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami od 10 do 18 lipca 2017r.
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub do godz. 15.00
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów od 10 lipca do 2 sierpnia
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 2017 r.
dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust.7
ustawy
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
4 sierpnia 2017 r., godz.
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
12.00
kandydatów niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy
od 4 sierpnia 2017 r. od
kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru
godz. 12.00 do 8 sierpnia
kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w
2017 r. do godz. 15.00
przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o
wyborze tej szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki
w
danej
szkole
poprzez
dostarczenie:
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile
do 21 sierpnia 2017 r.
nie
zostały
wcześniej
złożone
do godz.15.00
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o
braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
28 sierpnia 2017 r.
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów
godz.12.00
nieprzyjętych.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej
Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc 28 sierpnia 2017 r.
w szkole
Rodzaj czynności

