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 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr  06/2019 

Dyrektora ZSOiZ w Pogorzeli 

   Pogorzela, 26.02.2019 r. 

ZASADY REKRUTACJI SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY 
 (ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ) 

 na rok szkolny 2019/2020 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe(Dz.U. z 2018  r. poz. 

996), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 16  marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U z 2017 

r., poz. 610) 

3. Zarządzenie nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów 

składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 (…) 

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY (ABSOLWENCI  SZKOŁY PODSTAWOWEJ): 

 4 – letnie Liceum Ogólnokształcące;  

 5 – letnie Technikum, kształcące w zawodach:  

 technik ekonomista,  

 technik informatyk,  

 technik agrobiznesu 

 technik logistyk  

 3- letnia Branżowa Szkoła I Stopnia ( oddziały wielozawodowe). 

1. Do klasy pierwszej w/w szkół przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu . Dotyczy szkół zawodowych. 

Do klasy pierwszej w/w szkół przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata 

pełnoletniego 

3. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 

L.p TERMIN W POSTĘPOWANIU 
REKRUTACYJNYM 

RODZAJ CZYNNOŚCI 

1 od 13.05.2019 do 31.05.2019  g. 15.00 Kandydat składa wniosek  
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej druk na 
stronie www.pogorzela.edu.pl lub w sekretariacie 
szkoły 

2 od 14.06.2019 do 19.06.2018   g.15.00 Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły lub 
zmiany kolejności 

3 OD 21.06.2019  do 25.06.2019 G. 15.00 Kandydat składa świadectwo ukończenia szkoły oraz 
zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, 
2 zdjęcia, kartę zdrowia 

4 28.06.2019 Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji złożonych 
wniosków 

5 16.07.2019, godz. 10.00 Komisja rekrutacyjna podaje listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

http://www.pogorzela.edu.pl/
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niezakwalifikowanych 

6 od 16.07.2019 do 18.07.2019 Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe wydaje 
skierowania na badania lekarskie 

7 od 16.07.2019 r. do 24 lipca 2019  Kandydat potwierdza wolę przyjęcia do szkoły 
i składa oryginał świadectwa ukończenia szkoły 
 i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego 
(o ile nie zostały złożone wcześniej) oraz 
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o 
braku przeciwwskazań do wybranego zawodu (szkoły 
zawodowe) i umowę o pracę (dotyczy Branżowej 
Szkoły I stopnia). 

8 25.07.2019 g. 13.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych 

9 25.07.2019 do g.15.00 Poinformowanie WKO o liczbie wolnych miejsc 

10 od 26.07.2019 do 30.08.2019 r.,  Rekrutacja uzupełniająca o ile szkoła będzie 
dysponowała wolnymi miejscami 

11 30.08.2019, godz. 13.00 Poinformowanie o liczbie wolnych miejsc WKO 
 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły. 
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. 
4. 2 zdjęcia. 
5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu i praktyki zawodowej (wyłącznie kandydaci do technikum 
i branżowej szkoły I stopnia). 

6. Karta zdrowia. 
7. Umowa o pracę – dotyczy Branżowej Szkoły I stopnia. 

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone w pkt. 1 na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej w/w szkół decydują kryteria 

uwzględniające: 

 

L.p Przedmioty/ osiągnięcia Punktacja  Łącznie 

1 Za oceny z języka polskiego wyrażone w stopniu: 

 - celującym: 18 pkt. 

 - bardzo dobrym: 17 pkt.  

- dobrym: 14 pkt.  

- dostatecznym: 8 pkt.  

- dopuszczającym: 2 pkt 

max 18 pkt. 100 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Za oceny z matematyki wyrażone w stopniu: 

- celującym: 18 pkt. 

 - bardzo dobrym: 17 pkt. 

 - dobrym: 14 pkt. 

 - dostatecznym: 8 pkt.  

- dopuszczającym: 2 pkt 

max. 18 

punktów 

3 Za oceny z geografii  (LO, BS) lub j. obcy (T)wyrażone w stopniu: 

 - celującym: 18 pkt. 

 - bardzo dobrym: 17 pkt.  

- dobrym: 14 pkt.  

- dostatecznym: 8 pkt. 

 - dopuszczającym: 2 pkt. 

max. 18 

punktów 

4 Za oceny z informatyki wyrażone w stopniu:  

- celującym: 18 pkt.  

max. 18 

punktów 
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- bardzo dobrym: 17 pkt 

- dobrym: 14 pkt.  

- dostatecznym: 8 pkt.  

- dopuszczającym: 2 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów 

6 Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

3 punkty 

6 Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty: 

 Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów 

 Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt. 
 Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 
 Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt. 

 Tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt. 

 Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt. 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

 Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., 

 Dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 pkt. 

 Dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu matematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 pkt. 

 Tytuł konkursu przedmiotowego – 7 pkt. 

 Tytuł laureata konkursy tematycznego lub interdyscyplinarnego  - 5 pkt. 

 Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt. 

Zawody wiedzy bedące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim: 

 dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– 10 pkt. 

 dwa lub więcej tytułów laureata turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem  nauczania szkoły 

artystycznej – 7  pkt. 

 dwa lub więcej tytułów  finalisty turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem  nauczania szkoły 

artystycznej – 5  pkt. 

 Tytuł  finalisty konkursu  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – 7  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. 

  

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, 

artystycznych lub 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. 

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z 

takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym 

samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za 

najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

Max 18 

punktów 
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osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

 

 

 

 

 

Max 

 100 pkt. 

7 Za wyniki egzaminu ósmoklasisty: 

a) język polski 

 Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35. 

b) matematyka 

 Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35. 

c) język obcy nowożytny - poziom podstawowy 

 Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3. 

max. 35 
punktów 
max. 35 
punktów 
max. 30 
punktów 

 
 

 

 

5. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200 pkt. 

6. Zainteresowani kandydaci dołączają: 

1)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół   orzekający działający w 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej 

w przypadku kandydatów  niepełnosprawnych 

2)  inne dokumenty dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

 

7. Kandydaci przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do 

wyczerpania planowanego limitu miejsc.  

 

8. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania przyjmuje się kandydatów z problemami 

zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej 

dołączoną do wniosku o przyjęcie do szkoły.  

 

9. 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 brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową 

wartość: 

1)   wielodzietność rodziny kandydata, co oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; 

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. 

 

10. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego 

kandydat został zakwalifikowany i złożył w terminie brakujące dokumenty. 

11. Komisja Rekrutacyjna, podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do 

szkoły poprzez jej wywieszenie na tablicy informacyjnej znajdującej się w sekretariacie w siedzibie szkoły. 

 


