Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji kandydatów
do Zespołu Szkół w Świebodzicach na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie:
•
•

•
•
•

•

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 z póź.zm.)
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737);
ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245);
ustawy z dnia 7 września 1919r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r. poz. 1481 z późn.zm.);
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz doktorantów Dz.U. poz. 1651);
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do
klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25
ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.
z 2019 poz. 1148 z późn. zm), z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych
branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie przeprowadzane
w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.

Ustala się tryb przyjmowania kandydatów do szkół ponadpodstawowych
w Zespole Szkół w Świebodzicach:
§ 1. Kandydat do Zespołu Szkół w Świebodzicach składa następujące dokumenty:
• wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez kandydata oraz jego rodziców lub prawnych

opiekunów,
• 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie),
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub branżowej I stopnia ( w zależności do której szkoły

składa dokumenty),
• zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
• kopię aktu urodzenia,
• karta zdrowia,
• zaświadczenie lekarskie Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań

zdrowotnych do nauki zawodu,
• kandydaci do branżowej szkoły I stopnia realizujący praktyczną naukę zawodu u przedsiębiorców

składają w szkole 1 egzemplarz umowy zawartej z pracodawcą o naukę zawodu
( szkoła pomaga w znalezieniu praktyki i podpisaniu umowy z pracodawcą).
§ 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów
określa załącznik do niniejszego regulaminu.
§ 3. Ustala się następujące kierunki kształcenia oraz kryteria rekrutacji:
Technik informatyk
Do technikum dla młodzieży w zawodzie technik informatyk zostają przyjęci kandydaci
według rankingu punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:

Przedmioty przeliczane na punkty

Punktacja

język polski
Informatyka
Matematyka
język angielski / język niemiecki

max. 18 pkt
max .18 pkt
max. 18 pkt
max. 18 pkt

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Do technikum dla młodzieży w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej zostają przyjęci
kandydaci według rankingu punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
Przedmioty przeliczane na punkty
język polski
Informatyka
Matematyka
Język angielski/j.niemiecki

Punktacja
max. 18 pkt
max. 18 pkt
max.18 pkt
max.18 pkt

§ 4. Sposoby przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:
4.1. Sposoby przeliczania ocen na punkty:
• za ocenę celujący - 18 pkt
• za ocenę bardzo dobry - 17 pkt
• za ocenę dobry - 14 pkt
• za ocenę dostateczny - 8 pkt
• za ocenę dopuszczający - 2 pkt.

4.2. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat uzyskuje 7 pkt.
4.3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

4.4. Za 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 ustawy o systemie oświaty.
• tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem

nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem

nauczania szkoły artystycznej - 4 pkt
• tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem

nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.

4.5.Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt
• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

4.6 .Za 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 ustawy o systemie oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
• dwóch lub więcej tytułów turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt
•

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt

• tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt
• tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt

4.7. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt od 4.3
do 4.6, artystycznych, sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły na szczeblu:
•
•
•
•

międzynarodowym - 4 pkt
krajowym - 3 pkt
wojewódzkim - 2 pkt
powiatowym - 1 pkt

4.8. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcia w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach 4.3 – 4.7 wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągniecia wynosi – 18 punktów.

4.9. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
4.10. Kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 100 pkt za spełnienie
wymagań określonych w punktach 4.1- 4.9.
4.11. Kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 100 pkt za wyniki
egzaminu ósmoklasisty. Wynik egzaminu gimnazjalnego przeliczany jest w następujący
sposób:
• język polski: 1% = 0,35 pkt
• matematyka: 1% = 0,35 pkt
• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: 1% = 0,3 pkt.

4.12. Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 200 pkt. w postępowaniu rekrutacyjnym.
4.13. Pozostałe, szczególne przypadki sposobów przeliczania na punkty poszczególnych
kryteriów reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku.
§ 5. Branżowa Szkoła I Stopnia
Niezbędnym warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia jest dostarczenie
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w zawodzie.
Klasa wielozawodowa
Do Branżowej Szkoły I stopnia zostają przyjęci kandydaci według rankingu punktów z czterech
zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej :
Przedmioty przeliczane na punkty
język polski
Wychowanie fizyczne
Matematyka
j.angielski/j.niemiecki

Punktacja
max. 18 pkt
max. 18 pkt
max. 18 pkt
max. 18 pkt

§ 6. Sposoby przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów są zawarte w § 4 regulaminu
rekrutacji.
§ 7. Ogólne zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
•

•

Szczegółowe informacje w zakresie stosowania przepisów w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 w odniesieniu do poszczególnych typów szkół,
kompetencji dyrektorów, postępowania odwoławczego, badań lekarskich kandydatów do
szkół prowadzących kształcenie zawodowe znaleźć można na stronie Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty.
Każdy kandydat ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół
ponadpodstawowych (pod pojęciem „szkoła ponadpodstawowa” należy rozumieć szkołę

•

samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół).
Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole,
wskazuje we wniosku kolejno interesujące go oddziały).

