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Zasady  rekrutacji kandydatówdo oddziałów klas pierwszych  
w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie 

w roku szkolnym 2014/2015 
 

§1 
Podstawę prawną regulaminu stanowią: 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z 
jednych typów szkół do innych  (Dz. U. Nr. 26, poz. 232); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14marca 2005r. w sprawie zasad 
wydawania oraz wzorów świadectw (Dz. U. Nr 58 poz. 504; Nr 67 poz. 585; z 2006r. Nr 
31, poz. 217); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów 
państwowych i innych druków szkolnych, sposobów dokonywania ich sprostowań i 
wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu 
prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. 
2008, Nr 67 poz. 412); 

5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz. 
U. Nr 96 poz. 873); 

6. Zrządzenie Nr 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech 
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposobu 
punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w woj. 
pomorskim na rok szkolny 2014/2015. 

 
§2 

1. Rekrutacja kandydatów do oddziałów klas pierwszych odbywa się w systemie 
elektronicznym. 

2. Dyrektor Szkoły uruchamia szkolny punkt informacyjny, w którym można zasięgnąć 
podstawowych informacji dotyczących rekrutacji (sekretariat szkoły) i powołuje Szkolną 
Komisję Rekrutacyjną.  

3. Skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej ustala Dyrektor Szkoły oddzielnym zarządzeniem. 
 

§3 

1. Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do 
elektronicznej bazy systemu gimnazja, do których kandydaci uczęszczali (z wyjątkiem 
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kandydatów spoza powiatu sztumskiego, których dane do sytemu wprowadza szkoła 
pierwszego wyboru). 

2. W okresie rekrutacji (zgodnie z terminarzem ustalonym przez Pomorskiego Kuratora 
Oświaty) kandydaci, dla których  Zespół Szkół jest szkołą pierwszego wyboru, a których 
gimnazja nie należą do systemu rekrutacji elektronicznej, składają w sekretariacie szkoły 
ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły według wzoru stanowiącego załącznik 1. 

3. Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez kuratora oświaty dołączają do 
podania o przyjęcie do szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty. 

4. Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do 
podania o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni 
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 
§4 

1. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych. 
2. Do oddziału pierwszej klasy Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza będą przyjmowani 

kandydaci według rankingu punktowego, wynikającego z zastosowania procesu 
postępowania rekrutacyjnego. Na listach przyjętych do poszczególnych zespołów 
klasowych znajdują się te osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. 

3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum 
ogólnokształcącego, technikum decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania 
w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200 punktów, w tym:  

a. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku 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 
(biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie 
podstawowym. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej  
przelicza się na punkty według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 pkt. 
Oznacza to, że za wynik każdej części egzaminu gimnazjalnego można uzyskać 
maksymalnie 20 pkt. 

b. 100 punktów, które są sumą: 

- punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych wskazanych przy rekrutacji do wybranej klasy - maksymalnie 68 
punktów. 

- innychosiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum - 
maksymalnie 32 punkty.  

4. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i każdego z trzech wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

Celujący – 17 punktów 
Bardzo dobry – 14 punktów 
Dobry – 12 punktów 
Dostateczny – 8 punktów 

5. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 
gimnazjum: 
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 za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów, 

 za udział w konkursach,  przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty: 
- finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów, 
- finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów, 

 za osiągnięcia sportowe i artystyczne: 
I – VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim - 6 punktów, 
I – III miejsce w województwie - 5 punktów, 
I – III miejsce w powiecie - 4 punkty, 

 za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub 
innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu 
powiatowym - 5 punktów, 

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 
w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty.  

 
§5 

1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają 
pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły. 

2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: oryginał świadectwa 
ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
które kandydat składa wraz z kartą informacyjną w szkole wskazanej przez system 
elektroniczny, najpóźniej w terminie ustalonym przez kuratora oświaty. 

3. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia 
do szkoły. 

4. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając 
zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów. 

 
 

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa 
pomorskiego na podbudowie programowej gimnazjum  
Składanie dokumentów do wybranych szkół: 

 w których będzie przeprowadzony sprawdzian 
uzdolnień kierunkowych, 

 do pozostałych szkół 

od 15 maja 2014 r. 
do 22 maja 2014 r. 
 
do 23 czerwca 2014 r. 

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów. od 23 maja 2014 r. 
do 13 czerwca 2014 r. 

Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze 
szkoły i przeniesienie wniosku do innej szkoły. do 26 czerwca 2014 r. 
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Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa 
ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

od 27 czerwca 2014 r. 
do 1 lipca 2014 r. 
do godz. 12:00  

Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do 
szkoły. 

3 lipca 2014 r. 
do godz. 12:00  

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez 
dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 
i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach 
egzaminu gimnazjalnego. 

od 3 lipca 2014 r. 
od godz. 12:00 
do 7 lipca 2014 r. 
do godz. 12:00  

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły. 8 lipca 2014 r. 
do godz. 12:00  

Składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej 
szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują 
wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba 
punktów uzyskanych przez uczniów). 

od dnia 8 lipca 2014 r. 
od godz.12:00 
do dnia 10 lipca 2014 r. 
do godz. 15:00  

Ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które nie dokonały 
naboru w dniu 8 lipca 2014 r. 

11 lipca 2014 r. 
do godz. 12:00  

Dodatkowa rekrutacja do szkół, mających wolne miejsca 
(wymagane oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego). 
 
Ogłoszenie listy przyjętych. 

25-27 sierpnia 2014 r. 
 
 
29 sierpnia 2014 r. 
do godz. 12:00  

 
 

 


