REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW I
SŁUCHACZY DO
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W
SŁAWIE
na rok szkolny 2020/2021
Na podstawie art. 134 i 135 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe(Dz.U. z 2019
r. poz.1148,1287,1680,1681, 1818,2197 i 2248); 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. z 2019 r. poz. 1737); oraz zarządzenia nr 12/2020 Lubuskiego
Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na
rok szkolny 2020/2021,
Rekrutację kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w
Sławie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w
składzie: przewodniczący, dwóch członków.

Terminarz rekrutacji w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie
na rok szkolny 2020/2021:
Do szkół dla młodzieży:
Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia i Liceum Ogólnokształcące–
dla absolwentów szkoły podstawowej:







Składanie podań : od 11 maja do 23 czerwca2020 r.
Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o
wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej : do 10 lipca 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych: 13 lipca 2020 r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie(dotyczy uczniów techników i
szkół branżowych realizujących kształcenie praktyczne w szkole) :od 11 maja do 14
lipca 2020 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a także w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.: od 13 do 20 lipca 2020 r. do godz. 1500



Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy
potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole : 21 lipca 2020 r. do godz. 1400

postępowanie uzupełniające








Składanie podań : od 22 do 27lipca2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej : do 16 sierpnia 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych: 17 sierpnia 2020 r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (dotyczy uczniów techników
i szkół branżowych realizujących kształcenie praktyczne w szkole): od 22 lipca do 18
sierpnia 2020 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a także w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.: od 17do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 1500
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy
potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole : 24 sierpnia 2020 r. do godz. 1400

Do szkół dla dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych–







Składanie podań : od 11 majado 23 czerwca 2020 r.
Uzupełnienie
dokumentów o świadectwo ukończenia: gimnazjum, szkoły
podstawowej, branżowejszkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej od 26 do
30 czerwca 2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej : do 10 lipca 2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych: 13 lipca 2020 r.
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa: od 13do 20 lipca 2020 r. do godz. 1500
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy
potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole : 21 lipca 2020 r. do godz. 1400

postępowanie uzupełniające



Składanie podań : od 22 do 27 lipca 2020 r..
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej : do 16 sierpnia 2020 r.





Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych: 17 sierpnia 2020 r.
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa: od 17do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 1500
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, którzy
potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole : 24 sierpnia 2020 r. do godz. 1400.

I. O przyjęcie do szkoły dla młodzieży może ubiegać się każdy kandydat, który ukończył
szkołę podstawową, nie przekroczył osiemnastu lat i spełnia warunki ujęte w
regulaminie:
1. Złożył pełną dokumentację w sekretariacie szkoły. Do wymaganych dokumentów zalicza
się :




podanie
2 zdjęcia
zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy technikum i branżowej szkoły I stopnia),




świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikachegzaminu zewnętrznego,
kandydaci do klas branżowej szkoły I stopnia dodatkowo dostarczają zaświadczenie o
przyjęciu na praktyczną naukę zawodu, za wyjątkiem uczniów, którzy szkolenie
praktyczne realizują na terenie szkoły.
2. Posiada pozytywną ocenę z zachowania (dot. kandydatów do liceum i technikum ).
3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani do szkoły
w pierwszej kolejności
4. Podstawą przyjęcia do wybranej przez kandydata szkoły jest suma uzyskanych punktów za
egzamin zewnętrzny i wybrane przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły.
Do danej klasy przyjmowanych jest 30 kandydatów z największą ilością punktów.
5. Wybranymi przedmiotami objętymi postępowaniem rekrutacyjnym są: j. polski,
matematyka, język angielski i geografia
6.Sposób przeliczania na punkty wyników uzyskanych przez kandydata do klasy pierwszej,na
egzaminach zewnętrznych oraz na świadectwie ukończenia szkoły:
1) wyniki egzaminu ósmoklasistyprzedstawione w procentach z: języka polskiego, i
matematykimnoży się przez 0,35. Z języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowymmnoży się przez 0,3
2) za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowejoceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
(języka angielskiego i geografii) przyznaje się:
 za ocenę celującą – po 18 punktów
 za ocenę bardzo dobrą – po 17 punktów
 za ocenę dobrą - po 14 punktów
 za ocenę dostateczną – po 8 punktów
 za ocenę dopuszczającą – po 2 punkty
7. Za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

1) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,
2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalistykonkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego – 3 punkty
5) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10
punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7
punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty
6) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt.
2-5, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty
b) krajowym – 3 punkty
c) wojewódzkim – 2 punkty
d) powiatowym – 1 punkt
7) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkt. 2-6 wymienione na

świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
8. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
9. 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,
geografia, chemia, fizyka i 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 30punktów
 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 wyboruspośród
przedmiotów : biologia, geografia, chemia, fizyka i historia, oceny wyrażonej w
stopniu
 celującym – przyznaje się po 20 punktów
 bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów
 dobrym – przyznaje się po 13 punktów
 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów
 dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
II.Od przeprowadzonej przez komisję rekrutacji nie przysługuje odwołanie.
III. Po przeprowadzonej rekrutacji komisja sporządza protokół.

