SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.W.Witosa w Nawojowej
na rok szkolny 2018/2019
I. Podstawa prawna:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r 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 2017 r. poz. 586)
3. Zarządzenie nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas
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.
§1
1.
2.

3.

4.

5.

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych i na kursy
kwalifikacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.Witosa w Nawojowej.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. W.Witosa w Nawojowej proponuje
organowi prowadzącemu ilość rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym i po
ich zatwierdzeniu podaje kandydatom do wiadomości kryteria i warunki rekrutacji.
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną
komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania
członków.
Skład komisji:
1. Przewodniczący
- mgr inż. Anna Bartusiak - Wicedyrektor
2. Członkowie komisji
- mgr Patrycja Górka
- nauczyciel języka polskiego
- mgr inż. Maria Kiełbasa
- nauczyciel przedmiotów zawodowych
- mgr inż. Jerzy Półtorak
- nauczyciel informatyki
i przedmiotów zawodowych
Komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego (zgodnie
z rozp. MEN z dnia 14 marca 2017 r. § 10 ust. 6,7)
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA DLA MŁODZIEŻY
§2

1. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się
w systemie naboru elektronicznego firmy VULCAN: „Edukacja Nabór szkoły
ponadgimnazjalne”.
2. Kandydaci do klas I mogą dokonywać wyboru spośród wszystkich oddziałów i ubiegać
się o przyjęcie do wybranych oddziałów zgodnie z listą preferencji.
3. O przyjęciu do szkoły i do klas będzie decydować lista rankingowa, od najwyższej ilości
punktów do wyczerpania miejsc.

4. Kandydaci mają obowiązek wydrukowania z systemu wniosku / podania o przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej i złożenia go w odpowiednim terminie do szkoły
ponadgimnazjalnej będącej szkołą pierwszego wyboru.
5. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły
pierwszego wyboru.
6. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole
ponadgimnazjalnej, do której się zakwalifikował kandydat są: oryginał świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
7. Kandydaci z gimnazjów nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji wprowadzają
informacje do Centralnej Bazy Danych w sekretariacie ZSP im.W.Witosa w Nawojowej
(o ile jest to szkoła pierwszego wyboru).
§3
Sporządzanie list przyjętych do poszczególnych szkół w Zespole nastąpi zgodnie z decyzją
Organu Prowadzącego:
Technikum kształcące w zawodzie:
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technik Architektury Krajobrazu
Technik Hodowca Koni
Technik Weterynarii
Technik Informatyk

30 uczniów
30 uczniów
15 uczniów
15 uczniów
30 uczniów

Branżowa Szkoła I stopnia – wielozawodowa

30 uczniów
§4

1. Przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę:
 wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez
dyrektora,
 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły liczba punktów możliwych do uzyskania
wynosi 200, w tym:
 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego
(zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu)
Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań
z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty
przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie mnoży się przez 0,2.
 100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wskazanych w statucie szkoły oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione
w świadectwie ukończenia gimnazjum,
3. Ustala się następujące obligatoryjnie zasady naliczania punktów rekrutacyjnych:
a) za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
maksymalnie 80 punktów (art.20f ust.2 pkt.2, art.20h ust.6 pkt.3 i art.20j ust.2 pkt.3
ustawy):






b)

celujący
– 18 pkt,
bardzo dobry
– 17 pkt,
dobry
– 14 pkt,
dostateczny
– 8 pkt,
dopuszczający
– 2 pkt,
za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (art.20f ust.2 pkt.3, art.20h ust.6 pkt.4,
art.20i ust.2 pkt.3 i art.20j ust.2 pkt.4 ustawy) – 7 pkt,
c) za szczególne osiągnięcia o których 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:
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
- 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 pkt.,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt.,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt.;
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt
- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne przedmioty działające na terenie
szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 pkt.,
b) krajowym – 3 pkt.,
c) wojewódzkim – 2 pkt.,
d) powiatowym – 1 pkt.,
d) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na tym samym szczeblu
oraz tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tym
zawodach, z tym, że ,maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 pkt.,
e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
4. W przypadku kandydatów 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 edukacyjnych dzieli się
przez 2;
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 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 kandydatów 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.
6. W przypadku kandydatów 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) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
d) ostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

§5
Przedmioty, z których oceny podlegać będą przeliczeniu na punkty:
Technikum kształcące w zawodzie:
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych / Technik Weterynarii:
język polski,
matematyka,
biologia,
chemia
Technik Architektury Krajobrazu / Technik Hodowca Koni::
język polski,
matematyka,
biologia,
geografia
Technik Informatyk:
język polski,
matematyka,
informatyka,
język angielski
Branżowa Szkoła I Stopnia wielozawodowa
język polski
matematyka
geografia
informatyka
§6
Preferencje przy przyjmowaniu do szkół mają:
1. Laureat i finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku
kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – orzeczenie o barku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie
z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła publiczna nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

§7
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów
Lp.

1

2

3

4

5

6

7
8

oraz

postępowaniu

Rodzaj czynności

Termin w
Termin w
postępowaniu
postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły od 23 kwietnia
od 11 lipca do 18 lipca
wraz z dokumentami potwierdzającymi do 11 czerwca 2018r. 2018 r.
spełnianie przez kandydata warunków lub do godz. 15.00
do godz. 15.00
kryteriów
branych
pod
uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną od 23 kwietnia
od 11 lipca
wniosków o przyjęcie do szkoły do 27 czerwca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.
i
dokumentów
potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów
branych
pod
uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie czynności, o których mowa
w art. 20t ust. 7 ustawy
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do od 22 czerwca
Nie dotyczy
szkoły
o
świadectwo
ukończenia do 26 czerwca 2018 r.
gimnazjum
oraz
zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Podanie do publicznej wiadomości przez 29 czerwca 2018 r.
30 lipca 2018 r.
komisję rekrutacyjną listy kandydatów godz. 12.00
godz. 12.00
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę skierowania na do 3 lipca 2018 r.
do 13 sierpnia 2018 r.
badania
lekarskie
kandydatowi
w
przypadku złożenia przez niego wniosku
rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe
Potwierdzenie przez rodzica kandydata do 9 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.
albo kandydata pełnoletniego woli godz. 12.00
podjęcia nauki w danej szkole poprzez
dostarczenie:
-oryginału
świadectwa
ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile
nie zostały złożone
-zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu
Podanie do publicznej wiadomości przez 10 lipca 2018 r.
komisję rekrutacyjną listy kandydatów godz. 12.00
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Poinformowanie Małopolskiego Kuratora 11 lipca 2018 r.
Oświaty przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej o liczbie wolnych
miejsc w szkole

22 sierpnia 2018 r.
godz. 12.00
23 sierpnia 2018 r.

§8
Kandydaci do przyjęcia do ZSP im.W.Witosa w Nawojowej dostarczają:






wniosek o przyjęcie do szkoły (wydrukowany z systemu),
oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
kartę informacyjną (wydaną przez gimnazjum),
kwestionariusz ZSP im. W.Witosa w Nawojowej (do pobrania ze strony internetowej
szkoły www.nawojowa.edu.pl)
 oświadczenia (do pobrania ze strony internetowej szkoły www.nawojowa.edu.pl)
 w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie,
 zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
 kartę zdrowia
 w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi
schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
§9
1. Słuchaczem kwalifikacyjnego kursu zawodowego może być osoba dorosła, zainteresowana
uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
legitymująca się:
a) świadectwem ukończenia gimnazjum;
b) świadectwem ukończenia 8 – letniej szkoły podstawowej;
c) świadectwem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, liceum.
§ 10
1. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły w terminie wskazanym w informacji
o kursie.
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.
§ 11
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów.
Lp.

1

Rodzaj czynności

oraz

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie wraz do 27 czerwca
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 2018r.
przez kandydatów warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

postępowaniu

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
do 23 lipca 2018 r.

2

3

4

5

6

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjna
wniosków
o
przyjecie
do
szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności o których mowa w art. 20t ust 7
ustawy
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów
niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę skierowania na
badania lekarskie kandydatowi w przypadku
złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego
do
szkoły
prowadzącej
kształcenie
zawodowe
Potwierdzenie przez kandydata woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
dokumentów

do 29 czerwca
2018r.

do 30 lipca 2018 r.

3 lipca 2018 r.
do godz. 12.00

31 lipca 2018 r.
do godz. 12.00

do 5 lipca 2018 r.

do 2 sierpnia 2018 r.

do 11 lipca 2018 r.

do 9 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez 12 lipca 2018 r.
komisję rekrutacyjną listy kandydatów godz. 12.00
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

10 sierpnia 2018 r.
godz.12.00

§ 12
Dokumenty wymagane do przyjęcia:
 świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa,
zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum lub inne),
 podanie i kwestionariusz (do pobrania ze strony internetowej szkoły),
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu
wystawione przez lekarza medycyny pracy (w tym badania sanitarno-epidemiologiczne).

