Regulamin rekrutacji uczniów
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich
na rok szkolny 2017/2018
Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
i § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r., w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz. U. poz. 1942), zarządzenia nr 48/17 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z
dnia 31 marca 2017 r. oraz Statutu Szkoły postanawia się co następuje:
§1
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich ogłasza nabór do Technikum nr 1 na
następujące kierunki kształcenia:
- technik elektryk
- technik mechanik
- technik pojazdów samochodowych
- technik architektury krajobrazu (z elementami kosmetologii)
- technik informatyk (klasa sportowo-wojskowa)
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Do Branżowej Szkoły I Stopnia w następujących zawodach:
- mechanik motocyklowy
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- mechanik - monter maszyn i urządzeń
- ślusarz
- mechanik - kierowca
- operator obrabiarek skrawających
2. Dokumenty do poszczególnych typów szkół przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w
terminie – od 15 maja do 21 czerwca 2017 r.
3. Kandydaci, uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 23 do 27 czerwca
2017 r.
Ponadto kandydat składa wymagane dokumenty:
- podanie (pobrane w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły)
- 3 fotografie podpisane na odwrocie
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie wystawione przez lekarza, uprawnionego do przeprowadzenia badań
profilaktycznych przez Medycynę Pracy (skierowanie należy pobrać w sekretariacie szkoły)
- zaświadczenie wojewódzkiej (krajowej) komisji konkursowej wystawiane laureatom
zawodów ostatniego stopnia wojewódzkich (ogólnopolskich) konkursów przedmiotowych
(laureatom i finalistom olimpiad), jeżeli kandydat takie posiada
- orzeczenia i opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (dotyczące
dysfunkcji)

§2
Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji.
1. Liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka
polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć przedmiotów, a także za wyniki
egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia
kandydatów, w tym:
1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku
nauki w gimnazjum
2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione
w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 punktów,
2 . Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
przeliczane są na punkty według zasad, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20
punktów, czyli jeden procent w każdym zakresie odpowiada 0,2 punkta
Kandydaci do klasy sportowej powinni posiadać:
a) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) zaliczenie prób sprawności fizycznej ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną lub trenera albo instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, które odbędą się
w terminie do 31.05.2016 r.
c) pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów (zał. nr 1)
Przy przyjmowaniu kandydatów do klasy sportowo-wojskowej uwzględnia się opinię trenera
lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.
§3
Na sumę punktów o których jest mowa w §2 składają się:
a) punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów :
- język polski
- język obcy (nowożytny)
- matematyka
- czwarty przedmiot w zależności od kierunku kształcenia, spośród przedmiotów: fizyka,
informatyka, geografia, plastyka, biologia i technika.
dla technika elektryka, technika pojazdów samochodowych, tym przedmiotem jest - fizyka
dla technika architektury krajobrazu - plastyka

dla technika informatyka - informatyka
dla technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – fizyka
dla branżowej szkoły I stopnia - technika
do klasy sportowo-wojskowej - wychowanie fizyczne
b/ Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosuje się
następujące przeliczenia:
ocena celująca /6/ - 18 pkt.
bardzo dobra /5/ - 17 pkt.
dobra /4/ - 14 pkt.
dostateczna /3/ - 8 pkt.
dopuszczająca /2/ - 2 pkt.
c / Szczególne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów
- potwierdzone osiągnięcia – co najmniej na szczeblu ponadwojewódzkim w konkursach
wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty:
• tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
• tytuł laureata konkursu tematycznego - 7 punktów <br< •="" tytuł="" finalisty=""
konkursu="" tematycznego="" –="" 5="" punktów=""
- osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu
rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym),
udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna
współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami
charytatywnymi itp. – 3 punkty.
§4
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o
zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do
wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w §3 w
podpunkcie c.
§5
Listy wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów organizowanych przez
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 (o których mowa w §3 w
podpunkcie c):
1) język polski
2) język angielski
3) język niemiecki
4) język rosyjski
5) historia
6) matematyka
7) fizyka
8) biologia
9) chemia
10) geografia
11) informatyka.

Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla
młodzieży bierze się pod uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny na świadectwie,
o których mowa w §3 w podpunkcie b i szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w §3 w
podpunkcie c, przy czym stosuje się następujące przeliczenia:
język polski i matematyka:
ocena celująca /6/ - 20 pkt.
bardzo dobra /5/ - 18 pkt.
dobra /4/ - 13 pkt.
dostateczna /3/ - 8 pkt.
dopuszczająca /2/ - 2 pkt.
historia i wiedza o społeczeństwie
ocena celująca /6/ - 20 pkt.
bardzo dobra /5/ - 18 pkt.
dobra /4/ - 13 pkt.
dostateczna /3/ - 8 pkt.
dopuszczająca /2/ - 2 pkt.
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2

biologia, chemia, fizyka i geografia
ocena celująca /6/ - 20 pkt.
bardzo dobra /5/ - 18 pkt.
dobra /4/ - 13 pkt.
dostateczna /3/ - 8 pkt.
dopuszczająca /2/ - 2 pkt.
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 4
Terminy składania dokumentów i rekrutacji:
§6
do 27 czerwca - składanie wniosku oraz dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum i
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do 01 sierpnia 2017 r. – postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej
według przyjętych procedur.
§7
03 lipca 2017 r. - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.
O kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. W pierwszej kolejności
umieszczani są kandydaci z uprawnieniami, tj. laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
oraz laureaci konkursów przedmiotowych (bez podania uzyskanej liczby punktów, z
zaznaczeniem np.: „laureat konkursu” itp.), dalej pozostali w kolejności uzyskanych punktów.

Podana jest też informacja o wolnych miejscach w poszczególnych klasach i szkołach.
§8
Do 11 lipca 2017 r. - kandydaci umieszczeni na listach przyjętych są zobowiązani potwierdzić
wolę podjęcia nauki w danej szkole doręczając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i
oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Niedoręczenie oryginału
świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły przez kandydata traktowane jest jako
jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do wybranej wcześniej szkoły.
1. Do 12 lipca 2017 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły na podstawie
oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
przedłożonych

w

2. Od 12 lipca 2016 r. do 01 sierpnia 2017 r. – postępowanie uzupełniające

szkole.

