Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Na podstawie:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.).
2. 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).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów,
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651
651).
4. 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 COVID-19
19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm. ).
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID
COVID-19 (Dz. U. poz. 1394).

§1
1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego
oraz określa zadania członków. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
a. dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna,
b. osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna :
a) opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,
b) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
c) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych,
d) sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
3. Regulamin rekrutacji określa:
a) wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
b) sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania eg
egzaminu
zaminu ósmoklasisty,
c) tryb odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły,
1

d) inne sprawy istotne dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do szkoły.

§2
1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie szkoły
podstawowej.
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów przy
rekrutacji (maksymalnie 200 punktów).
Przyjmuje się następujący sposób punktacji:
a) wynik egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów;
Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty
rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada 0,35 punktu w przypadku wyników
procentowych z egzaminów z języka polskiego, matematyki (max 35 pkt.) oraz 0,3 punktu w przypadku
wyników procentowych języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (max 30 pkt.).
b) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - maksymalnie 72 punktów;
Przedmioty brane pod uwagę to: język polski, język obcy obowiązkowy, z którego uczeń
otrzymał wyższą ocenę na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, matematyka oraz przedmiot
wskazany przez szkołę przy rekrutacji na dany kierunek. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej przelicza się na punkty następująco:
- celujący
18 pkt
- bardzo dobry
17 pkt
- dobry
14 pkt
- dostateczny
8 pkt
- dopuszczający
2 pkt
c) świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów;
d) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
maksymalnie 18 punktów;
e) aktywność społeczna, wolontariat – 3 punkty.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się
na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu
do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym - przyznaje się po 30 punktów,
- bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
- dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
- dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
- dopuszczającym - przyznaje się po 5 punkty;
b) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów:
biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym - przyznaje się po 30 punktów,
- bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
- dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
- dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
- dopuszczającym - przyznaje się po 5 punkty.
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* W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego
egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w punkcie 5, oceny wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest
egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
6. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 2 pkt.2 lit d można otrzymać:
a) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:
- finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego: 10 punktów
- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego: 7 punktów
- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego: 5 punktów
- finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich: 10 punktów
- laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich
7 punktów
- finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich:
5 punktów
- finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego 7 punktów
- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 5 punktów
- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 3 punkty
Wykaz konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych w załączniku nr 1.
7. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) w zawodach sportowych lub artystycznych kandydaci otrzymują
- na szczeblu powiatowym :
1 punkt
- na szczeblu wojewódzkim :
2 punkty
- na szczeblu ogólnopolskim :
3 punkty
- na szczeblu międzynarodowym : 4 punkty
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty.
8. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
9. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowych
w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.
10. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej są:
 do Technikum w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk,
technik mechatronik, technik logistyk i technik programista:
- język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka.
 do Technikum w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik
budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie i technik inżynierii sanitarnej:
- język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka.
 do Technikum w zawodzie technik technologii żywności:
- język polski, język obcy nowożytny, matematyka, chemia
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§3
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych
w Wolsztynie określa § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020
roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
§4
1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym typie szkoły, o ich przyjęciu decyduje
większa ilość uzyskanych punktów.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo
mają :
a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku
kształcenia za względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.
§5
1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo
przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.
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2. Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty otrzymują
w postępowaniu kwalifikacyjnym liczbę punktów wynikającą z zapisów § 2, ust. 6 lit. b niniejszego
regulaminu.
§6
Niedostarczenie ww. dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia
do szkoły.
§7
Odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej składamy w formie pisemnej i kierujemy
do Szkolnej Komisji Odwoławczej w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

§8
Kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia przyjmujemy w każdym zawodzie określonym
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego Dz. U. poz. 316 ze zm.); bez przeliczania punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty
oraz ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Do oddziału integracyjnego Branżowej Szkoły I Stopnia przyjmowani są uczniowie posiadający
orzeczenie o kształceniu specjalnym.
§9
Kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmujemy na semestr III po ukończeniu
branżowej szkoły I stopnia wg odrębnych zasad.
§ 10
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie, a przetwarzane
będą wyłącznie w celach związanych z realizacją zadań oświatowych.
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TERMINARZ REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Na podstawie § 11baa ust. 1 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 COVID-19
(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
TERMIN
CZYNNOŚCI
od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z wymaganymi dokumentami.

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

do 21 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych
przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach

22 lipca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych do szkoły i listy kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły

od 23 lipca
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a
w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań
psychologicznych do kierowania pojazdem

2 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do godz. 14.00
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