Załącznik nr 7

Regulamin rekrutacji uczniów do
Zespołu Szkół nr 5
im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie

I. Podstawa prawna:
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

II. Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie (potwierdzone
podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna).
2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub potwierdzona przez dyrektora
gimnazjum kopia tego świadectwa.
3. Oryginał
zaświadczenia
o
szczegółowych
wynikach
egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim nauki w gimnazjum lub poświadczona przez
dyrektora gimnazjum kopia tego dokumentu.
4. Opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej o dysfunkcjach
i problemach zdrowotnych kandydata ograniczających możliwości kształcenia
(jeżeli kandydat taką opinię posiada).
5. 2 fotografie podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i nr PESEL.

III.Kryteria rekrutacji:

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie może ubiegać
się absolwent gimnazjum.
2. Absolwenci gimnazjum mogą składać dokumenty na następujące kierunki
kształcenia (po zatwierdzeniu kierunków kształcenia przez organ prowadzący):
a) technik pojazdów samochodowych,
b) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
c) technik żywienia i usług gastronomicznych,
d) szkoła branżowa I – go stopnia
– mechanik pojazdów samochodowych / kierowca mechanik,
e) szkoła branżowa I – go stopnia – kucharz / cukiernik,
f) szkoła branżowa I – go stopnia z oddziałem specjalnym
– kucharz / mechanik pojazdów samochodowych,
g) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

3. O przyjęciu kandydata do oddziału wybranego jako pierwszy decyduje
uzyskana przez niego lokata na liście kandydatów do tego oddziału.
W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby punktów, kandydat może być
przyjęty do oddziału wybranego jako drugi, jeśli uzyskana ilość punktów
zapewni mu odpowiednią lokatę lub do innego oddziału oznaczonego jako
trzeci.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej
jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od osiągniętych wyników
uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku uzyskania równorzędnych
wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym mają:



sieroty i półsieroty oraz wychowankowie domów dziecka, rodzinnych
domów dziecka i rodzin zastępczych



kandydaci o wyjątkowych zdolnościach,
indywidualny program lub tok nauki



kandydaci z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej o problemach
zdrowotnych

którzy

mieli

ustalony

6. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje
Dyrektor Zespołu Szkół nr 5.
7. Kandydat w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym otrzymuje punkty
za:


za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum – maksymalnie 100 punktów - 0,2 pkt. za każdy punkt
procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
˗ języka polskiego,
˗ historii i wiedzy o społeczeństwie,
˗ matematyki,
˗ przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki chemii),
˗ języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym



za oceny na świadectwie - max. 72 pkt.
z następujących przedmiotów:
język polski, historia, matematyka w następującej ilości:
celujący – 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.

oraz w takiej samej ilości punktów za przedmiot dodatkowy zależnie od
kierunku kształcenia:
technik pojazdów samochodowych – fizyka,
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – biologia,
technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia,

szkoła branżowa I – go stopnia – mechanik pojazdów samochodowych /
kierowca - mechanik – informatyka lub technika,
szkoła branżowa I – go stopnia – kucharz / cukiernik – biologia.



sposób przeliczania na punkty osiągnięć
w świadectwie ukończenia gimnazjum:

ucznia

wymienionych

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt
3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a,
art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
1) 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,
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
ponadwojewódzkim 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.
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.
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.

8. O kolejności na liście kandydatów do kierunku kształcenia w Zespole Szkół
nr 5 decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata, z wyłączeniem
kandydatów spełniających warunek III – 3, których umieszcza się na listach
oddziałów w pierwszej kolejności.

IV. Terminarz prac Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej:
- zgodnie z zarządzeniem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz
- zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie.

V. Uwagi końcowe:
1. Nie złożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych
dokumentów
określonych w p. II – 1,2,3 spowoduje niedopuszczenie
kandydata do postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
2. Odwołania od decyzji Komisji mogą być zgłaszane dyrektorowi Zespołu Szkół
nr 5 w dniu ogłoszenia listy przyjętych do szkoły.
3. We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszymi postanowieniami
decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor
Zespołu Szkół nr 5.

