ZASADY REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. NOBLISTÓW POLSKICH
W CHOSZCZNIE
NA ROK SZKOLNY
2018/2019

www.zs2choszczno.pl
e-mail: sekretariatch@vp.pl

Na podstawie:
1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1943).
2) 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.
3) Zarządzenia Nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia
2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny
2018/2019 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, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie
zachodniopomorskim.
4) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia
30 stycznia 2018 r.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie w celu przeprowadzenia
rekrutacji do klas pierwszych powołał:
● Szkolny Punkt Informacyjny ds. rekrutacji mieszczący się w kancelarii szkoły
/tel. 095 765 25 39, wew. 21/
● Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, działającą od 09 maja 2018 r. do dnia
zakończenia rekrutacji.

§2

PLANOWANE TYPY SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM
2018/2019
A. Liceum Ogólnokształcące
 Klasa ogólna

3-letnie

B. Technikum Budowlane

4-letnie

C. Technikum Handlowe

4-letnie

D. Technikum Ochrony Środowiska

4-letnie

E. Branżowa Szkoła I stopnia
 Ślusarz
 Zawody różne /klasa wielozawodowa/

3-letnia
3-letnia

/zawody różne: - o trzyletnim okresie nauki: rolnik, ogrodnik, pszczelarz, ślusarz, operator
obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, złotnik-jubiler, mechanik
pojazdów

samochodowych,

elektromechanik

pojazdów

samochodowych,

blacharz

samochodowy, elektromechanik, monter-elektronik, kamieniarz, stolarz, tapicer, introligator,
drukarz, krawiec, piekarz, cukiernik, wędliniarz, cieśla, dekarz, murarz-tynkarz, zdun,
elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter instalacji gazowych, monter
izolacji budowlanych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter
nawierzchni kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter sieci i urządzeń
telekomunikacyjnych, fryzjer, sprzedawca, kucharz, blacharz samochodowy, modelarz
odlewniczy, lakiernik, koszykarz-plecionkarz, fotograf, betoniarz-zbrojarz, kowal, kominiarz,
mechanik maszyn i urządzeń drogowych, operator maszyn leśnych, monter mechatronik,
mechanik motocyklowy, mechanik- operator maszyn do produkcji drzewnej, mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych – dla absolwentów gimnazjów, ubiegających się
o status młodocianego pracownika/.

II. TERMINARZ REKRUTACJI
§3
DATA
Od 09 maja
2018 r.
/środa/
do 19
czerwca
2018 r.
/wtorek/
do godz. 1500
Od 22
czerwca
2018 r.
/piątek/
do 26
czerwca
2018 r.
/wtorek/
do godz. 1500

Do 28
czerwca
2018 r.
/czwartek/
Do 06 lipca
2018 r.
/piątek/
do godz. 1200
Do 09 lipca
2018 r.
/poniedziałek
/
do godz. 1500

CZYNNOŚCI

Składanie
wniosków
przez
kandydatów
do
szkół:
Liceum
Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia. Do wniosku
kandydat dołącza dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:
1. świadectwo ukończenia gimnazjum,
2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
3. kartę zdrowia,
4. inne dokumenty, które brane są pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym:
 opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej,

zaświadczenie
komisji
konkursowej
potwierdzające
udział
w olimpiadach, konkursach, zawodach, turniejach.
Ponadto;
1. Kandydaci do odziałów wielozawodowych – młodociani pracownicy
dodatkowo załączają umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego
lub umowę wstępną – druk dostępny w kancelarii szkoły oraz na stronie
internetowej Zespołu Szkół Nr 2 pod adresem: www.zs2choszczno.pl
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną wniosków o
przyjęcie do Zespołu Szkół Nr 2 i wymaganych dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Przedstawienie wyników rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 na tablicy
ogłoszeń w holu budynku dydaktycznego /kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych/.
Wydanie 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 Zespołu Szkół Nr 2.

Do 10 lipca
2018 r.
/wtorek/
do godz. 1500

Do 11 lipca
2018 r.
/środa/
do godz. 1200
Do 10
sierpnia
2018 r.
/piątek/
do godz. 1200

Złożenie oświadczenia przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w
szkole oraz oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół Nr 2, a w
przypadku wyboru kształcenia w danym zawodzie zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Przedstawienie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do Zespołu Szkół Nr 2 na tablicy ogłoszeń w holu budynku
dydaktycznego.
Dodatkowe postępowanie uzupełniające do oddziałów klas pierwszych
szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia.

§4
Kopie dokumentów tj. świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego winny posiadać na każdej stronie adnotację „Stwierdzam zgodność
z oryginałem”, datę, pieczęć szkoły, imienną pieczątkę dyrektora gimnazjum lub
upoważnionej przez niego osoby.

III. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW DO
SZKÓŁ
§5
1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują:
1) przeliczone na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego,
2) przeliczone na punkty oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych /przedmioty punktowane wskazane w
§6/,
3) punkty za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
4) punkty za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum.
2. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać maksymalnie 200 punktów:
1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu:
 języka polskiego,
 historii i wiedzy o społeczeństwie,

 matematyki,
 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- wynik przedstawiony w procentach z powyższych przedmiotów mnoży się przez 0,2

2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo” ( w proporcji 72/7/18/3), w tym:
a) maksymalnie 72 punkty za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
 z języka polskiego,
 z matematyki,
 z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od wybranej szkoły/klasy)
z przedmiotów punktowanych
Zasada przeliczania ocen na punkty:
stopień celujący
stopień bardzo dobry
stopień dobry
stopień dostateczny
stopień dopuszczający

-

18 punktów;
17 punktów;
14 punktów;
8 punktów;
2 punkty

b) 7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
c) maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 3, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum - w przypadku gdy kandydat ma więcej
niż jedno osiągnięcie na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,
d) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
3.
Punkty za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego
zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.
1) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratora 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) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonym 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)
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)
w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzonym 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) wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 3 od 1)
do 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.
4.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego, przelicza się 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 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;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie 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
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii 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;
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli 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.
5. 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 pkt. 4, 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.
6. 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:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b)
c)
d)
e)

bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
dobrym - przyznaje się 13 punktów,
dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty
§6

Wykaz przedmiotów punktowanych dla poszczególnych typów szkół/oddziałów
w Zespole Szkół Nr 2.

Szkoła/oddział

Przedmioty punktowane
Liceum Ogólnokształcące
język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie

ogólna

Technikum
technikum budowlane
zawód: technik budownictwa
technikum handlowe
zawód: technik handlowiec
technikum ochrony środowiska
zawód: technik ochrony środowiska

informatyka, geografia
język obcy nowożytny, informatyka
język obcy nowożytny, informatyka

Branżowa Szkoła I stopnia
zawód: ślusarz
zawody różne / klasa wielozawodowa /

informatyka, zajęcia techniczne
§7

Warunki i tryb przyjmowania do publicznych szkół ponadgimnazjalnych obywateli polskich,
którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz
osób niebędących obywatelami polskimi określa rozporządzenie MEN z dnia 30.07.2015 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1202).
§8
W przypadku, gdy kandydat nie zostanie przyjęty do wybranej przez siebie szkoły/oddziału
może zadeklarować się do innej szkoły/oddziału w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów
Polskich. O przyjęciu kandydata do wybranego oddziału decydować będzie liczba
uzyskanych punktów podczas rekrutacji.
§9

Zespół Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie zapewnia organizację zajęć
praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów Technikum /TB, TH, TOŚ/ i Branżowej
Szkoły I stopnia w zawodzie ślusarz.
§ 10
Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego można składać do Dyrektora Szkoły
w ciągu 3 dni od daty ich ogłoszenia.

mgr Jolanta Pluta
………………………………..
(przewodnicząca komisji
kwalifikacyjno-rekrutacyjnej)

mgr Barbara Ciecierska
…………………………………...
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

