Regulamin rekrutacji
do oddziałów klasy pierwszej
Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, Technikum Logistyki Lotniczej oraz
do klasy I Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych
na rok szkolny 2018/2019
Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm)
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (DZ. U.
z 2017 r. poz. 60 ze zm)
3. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), zwana powszechnie ustawą rekrutacyjną.
4. Zarządzenia
w

Małopolskiego

sprawie

terminów

Kuratora

Oświaty

przeprowadzania

z

postępowania

dnia

25

stycznia

rekrutacyjnego

i

2018

r.

postępowania

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych
dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły
ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy- Prawo oświatowe oraz na
semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019
w województwie małopolskim.
5. Rozporządzenia 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 (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r., poz. 586 z późniejszymi
zmianami);
6. Statutu Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych.

§1

1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz
określa zadania członków.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a) opracowanie szkolnego regulaminu rekrutacji,
b) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,
c) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
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d) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
e) sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
3. Szkolny regulamin rekrutacji określa:
a) wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
b) sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego,
c) tryb odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły,

§2

Terminy

Lp.

Rodzaj czynności:

Termin w postępowaniu

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami
spełnianie
przez
1. potwierdzającymi
kandydata warunków lub kryteriów branych

od 23 kwietnia
do 11 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

od 11 lipca
do 18 lipca 2018 r.
do godz. 15.00

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków

o

przyjęcie

do

szkoły

i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
2. branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego

komisji

od 23 kwietnia

od 11 lipca

do 27 czerwca 2018 r.

do 27 lipca 2018 r.

rekrutacyjnej

czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy o systemie oświaty
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
3.

ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia

od 22 do 26 czerwca 2018 r.

gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach

do godz. 15.00

nie dotyczy

egzaminu gimnazjalnego.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję
4.

rekrutacyjną

listy

kandydatów

i

kandydatów

godz. 12.00

godz. 12.00

szkołę

prowadzącą

od 30 czerwca 2018 r.

do 13 sierpnia 2018 r.

od godz. 12.00

do godz. 15.00

zakwalifikowanych

29 czerwca 2018 r.

30 lipca 2018 r.

niezakwalifikowanych.
Wydanie
5.

kształcenie

przez

zawodowe

skierowania

na

2

badania

lekarskie

kandydatów

kandydatowi

z

zakwalifikowanych,

dokonał wyboru

kształcenia

w

listy

do 3 lipca 2018 r.

który

do godz. 15.00

danym

zawodzie w jednej szkole, w przypadku
złożenia przez kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki
w danej szkole poprzez dostarczenie:
■

oryginału

gimnazjum

i

świadectwa
oryginału

ukończenia
zaświadczenia

o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile
6. nie zostały wcześniej złożone por. punkt 3 uzupełnienie wniosku)

do 9 lipca 2018 r.

do 21 sierpnia 2018 r.

do godz. 15.00

do godz. 15.00

10 lipca 2018 r.

22 sierpnia 2018 r.

godz.12.00

godz. 12.00

■ zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie

o

braku

przeciwwskazań

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe.
Podanie do publicznej wiadomości przez
7. komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Kandydat

do

klasy

pierwszej

dokonuje

rejestracji

elektronicznej

na

stronie

krakow.e-omikron.pl W obrębie jednej szkoły ma możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.
Kandydaci po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej zapisują go w systemie.
Następnie drukują i dostarczają podpisany wniosek przez kandydata oraz rodziców lub opiekuna
prawnego do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.
§3

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:
a) egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
b) oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
c) osiągnięcia ucznia:
- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
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- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. Wynik egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych
di) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,2 punktu.
4. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych:
1) celujący – 18 pkt.
2) bardzo dobry – 17 pkt.
3) dobry – 14 pkt.
4) dostateczny – 8 pkt.
5) dopuszczający – 2 pkt.

5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

6.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 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:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnychdzieli się przez 2;
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3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnychdzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art.
44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, 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.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na
punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy
czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

9. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 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,
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c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

10. 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.

11. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 8-9, 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.

12. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
§4
1. W Liceum Ogólnokształcącym ustala się następujące oddziały oraz przedmioty uwzględniane
w procesie kwalifikacji.

Oddział

Ogólnokształcący

Program dodatkowy

Mundurowy

Przedmioty brane pod
uwagę
przy kwalifikacji
Język polski
Język obcy nowożytny
Geografia
Fizyka

Przedmiot
dodatkowy
Bezpieczeństwo
publiczne i obronne
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Ogólnokształcący

brak

Język polski
Język obcy nowożytny
Historia
Wiedza o społeczeństwie

2. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające zostaną ustalone po
konsultacji z uczniami, w drugim półroczu klasy pierwszej.
3. Językiem obcym podstawowym jest język angielski- w zakresie rozszerzonym do początku klasy
pierwszej. Drugim językiem obcym jest do wyboru język niemiecki, język francuski lub język
hiszpański.
§5

1.W Technikum Logistyki Lotniczej ustala się następujące oddziały oraz przedmioty uwzględniane
w procesie kwalifikacji.

Oddział
Technik logistyk

Technik lotniskowych służb
operacyjnych

Przedmioty brane pod uwagę
przy kwalifikacji
Język polski
Język obcy nowożytny
Geografia
Matematyka
Język polski
Język obcy nowożytny
Geografia
Matematyka

Przedmioty rozszerzone
Geografia
Informatyka
Historia i społeczeństwo
Język zawodowy
Przedmioty zawodowe
Geografia
Informatyka
Historia i społeczeństwo
Język zawodowy
Przedmioty zawodowe

2. Językami obcymi podstawowymi są język angielski i język niemiecki.

§6
1. Branżowa Szkoła I stopnia przeprowadza rekrutację do klasy wielozawodowej, która kształcić będzie
młodocianych pracowników w zawodach ślusarz i kowal artystyczny, tradycyjnych zawodach
kultywowanych w naszej szkole od 125 lat, a także w zawodach:
- Sprzedawca
- Cukiernik
- Kucharz
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- Tapicer
- Blacharz
- Elektromechanik
- Lakiernik
- Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- Fryzjer
- Mechanik pojazdów samochodowych
- Elektromechanik pojazdów samochodowych
- Blacharz samochodowy

2. Przedmioty brane pod uwagę przy kwalifikacji: język polski, język obcy nowożytny, informatyka,
geografia,
3. Językiem obcym podstawowym jest język angielski.

§7
1. O przyjęciu do szkoły decyduje wyższa liczba uzyskanych punktów.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
pierwszeństwo mają kandydaci:
1) będący sierotami lub przebywający w placówkach opiekuńczo – wychowawczych albo
umieszczeni w rodzinach zastępczych.
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny tok lub program nauki.
3) z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonej możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.

3. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego do poszczególnych klas zostanie przyjętych 30
uczniów.
§7
1. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
1)

poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum;

2)

poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
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3)

w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi
schorzeniami

orzeczenie

kwalifikacyjne

publicznej

poradni

psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
4)

zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów;

2. Kandydaci, potwierdzający wolę podjęcia nauki w szkole, są zobowiązani do złożenia do dnia
5 lipca 2018 r.:
1)

oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;

2)

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

3)

karty informacyjnej, otrzymanej w wybieranej szkole i potwierdzonej pieczęcią
gimnazjum;

4)

przy wyborze oddziału liceum z programem mundurowym oświadczenie rodzica
o niekaralności dziecka,

5)

dwie fotografie – opisane na odwrocie (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania).

3. Złożenie dokumentów w ustalonym terminie jest warunkiem przyjęcia do szkoły.
4. Na podstawie potwierdzonego ostatecznie wyboru szkoły, komisja rekrutacyjna sporządza listę
osób przyjętych do szkoły.
5. Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy złożyć na piśmie (w sekretariacie)
do Dyrekcji Szkoły, w dniu ogłoszenia wyników.
6. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły, będzie można odebrać
w terminie i miejscu określonym w dniu ogłoszenia końcowej rekrutacji.
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