Regulamin rekrutacji:
Szczegółowe warunki rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 dla Zespołu
Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach
Specyfika rekrutacji wynika z Zarządzenia Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z
dnia 9 stycznia 2018 roku, w sprawie terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych
szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, na semestr
pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych.
Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 poz.59 z późn. zm.) i art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) w związku z art. 149, 155, 165 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60) Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. 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 (Dz. U. 2017 poz. 586)

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY:
CZTEROLETNICH TECHNIKÓW
§1
Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
1. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa wniosek w terminie od 1 czerwca
2018 r. do 20 czerwca 2018 r.
2. Kandydat do szkoly ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył wniosek o
przyjęcie, dołącza w terminie od 22 do 26 czerwca 2018 r. następujące
dokumenty:
a) świadectwo ukończenia gimnazjum,
b) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
c) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
d) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych
przepisów (dotyczy tylko kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej
technikum lub szkoły policealnej),
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§2
Kwalifikowanie do szkół ponadgimnazjalnych
1. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do
28 czerwca 2018 r. (do 7 sierpnia 2018 r. w postępowaniu uzupełniającym).
2. Ogłoszenie
list
kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych powinno nastąpić do 13 lipca
2018 r. (do 22 sierpnia w postępowaniu uzupełniającym).
3. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie
lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał
wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku zło9żenia przez kandydata
oświadczenia, o wyborze tej szkoły – do 17 lipca 2018 r. (do 22 sierpnia w
postępowaniu uzupełniającym).
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 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 ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu – do 25 lipca 2018 r. (do 28 sierpnia w postępowaniu
uzupełniającym).
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych – do 26 lipca 2018 r. (do 29 sierpnia w postępowaniu
uzupełniającym).
6. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole - do 27 lipca 2018 r. (do 29 sierpnia w postępowaniu
uzupełniającym).
§3

WARUNKI REKRUTACJI
1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym
mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik
przedstawiony w procentach z:
1) języka polskiego,
2 historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,2.
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2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art.
20f ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym - przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
3. 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.
a) rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych,
b) do klasy w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik technologii żywności
przyjmuje się maksymalnie po 15 uczniów,
c) do klas w zawodzie technik spedytor oraz technik organizacji reklamy przyjmuje się
maksymalnie po 15 uczniów,
d) o przyjęciu do szkoły decydować będzie suma punktów jaką uzyskał kandydat na
podstawie kryteriów rekrutacji w ten sposób, że do poszczególnych klas szkoły będą
przyjmowani kandydaci z największą liczbą punktów do wyczerpania planowanego limitu
miejsc w klasie.
e) przyjmuje się minimalną liczbę punktów:
- 0 – do Technikum w zawodzie technik hotelarstwa,
- 0 – do Technikum w zawodzie technik technologii żywności,
- 0 – do Technikum w zawodzie technik spedytor,
- 0 - do Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy,
f) w przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym,
pierwszeństwo przyjęcia mają sieroty, kandydaci przebywający w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz umieszczeni w rodzinach zastępczych, kandydaci z
problemami zdrowotnymi, którzy mają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w
sprawie możliwości wyboru kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów, oraz
kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
g) w przypadku uzyskania równych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym, o ile nie
zachodzą przypadki opisane w punkcie f), do szkoły przyjmowani będą wszyscy kandydaci
– do klasy, w której są wolne miejsca, wskazane przez komisję.
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