REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STALOWEJ WOLI NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Warunki i kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Podczas rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych wykorzystany jest scentralizowany
system komputerowy, w którym uczestniczą gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne ze Stalowej Woli,
powiatu stalowowolskiego i okolicznych powiatów (art. 20a ust.6 ustawy o systemie oświaty).

1. Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
1.1. Dyrektor Zespołu Szkół w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu
kandydatów do klas pierwszych, powołuje szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznaczając przewodniczących
i określając zadania członków zgodnie z art. 20zb ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
1.2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna wykona zadania wymienione w załączniku do zarządzenia dyrektora
szkoły w sprawia powołania Komisji Rekrutacyjnej.
1.3. W przypadku gdy w wyniku postępowania rekrutacyjnego nie wszystkie oferowane przez szkołę
miejsca zostały obsadzone Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
1.4. Zadania i zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej w postępowaniu uzupełniającym są identyczne, jak
w przypadku podstawowego postępowania rekrutacyjnego.

2. Kryteria przyjęć do poszczególnych typów szkół
O przyjęciu kandydatów do poszczególnych typów szkół decydują kryteria zawarte w Regulaminie
i określone w Rozporządzeniu MEN z dn. 2 listopada 2015 r. (DZ. U. z 2015 r. poz. 1942).
2.1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do liceum ogólnokształcącego,
technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza
Kościuszki w Stalowej Woli stanowiące Załącznik Nr 1 do regulaminu.
2.1.a) Do szkół ponadgimnazjalnych kryteria uwzględniają:
- liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
- oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, których wykaz stanowi załącznik nr 2
do regulaminu,
- inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (art. 10 ust. 9 ustawy
zmieniającej).
2.1.b) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać
w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym 200 punktów.
2.1.c) Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki
wynosi 100. Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu przelicza się na punkty
przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy przez 5). Wynik zaokrąglony do liczby
całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

2.1.d) Za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na
świadectwie ukończenia gimnazjum-maksymalnie 80 punktów możliwych do uzyskania:
- celujący - przyznaje się po 20 punktów,
- bardzo dobry - przyznaje się po 16 punktów,
- dobry - przyznaje się po 12 punktów,
- dostateczny - przyznaje się po 8 punktów,
- dopuszczający - przyznaje się po 2 punkty.

2.1.e) Za inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może
uzyskać:
- za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,
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- za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
- za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z odrębnymi przepisami:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punktów,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
- za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty,
- za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwójewódzkim
lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z odrębnymi przepisami:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty,
- za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych w pkt. 2.1 e),
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
2.1.f) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa , wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 13 punktów.
2.1.g) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.
2.2.a. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na
podstawie art. 44zw ust.2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się punkty oceny z języka polskiego,
matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskane z:
1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punktów.
2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
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b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punktów,
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.
3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punktów,
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.
4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 8 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 6 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 4 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 2 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 0,5 punktu,
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.
2.2.b) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art.
44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy
zwolnienie.
2.2.c) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się na
punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy
czym uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 8 punktów,
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 6 punktów,
3) dobrym - przyznaje się po 4 punktów,
4) dostatecznym – przyznaje się po 2 punktów,
5) dopuszczającym - przyznaje się po 0,5 punktu.
2.2.d) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, na podstawie art. 44 zz ust. 2 ustawy, przelicza się
na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy
czym uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 12 punktów,
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 9 punktów,
3) dobrym - przyznaje się po 6 punktów,
4) dostatecznym – przyznaje się po 3 punktów,
5) dopuszczającym - przyznaje się po 01 punkcie.
2.3. Kandydaci do klas sportowych przyjmowani są na warunkach określonych w niniejszym regulaminie:
a) kandydaci o których mowa w pkt. 2.3. powinni posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony
orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
c) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego.
2.4. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w oddziale w pierwszym etapie postępowania
brane są pod uwagę wyniki prób sprawnościowych.
2.5. Niezależnie od w/w kryteriów do klas pierwszych przyjmowani są kandydaci - laureaci konkursów
gimnazjalnych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu.

3

2.5 a) W przypadku równorzędnych wyników postępowania na pierwszym etapie oraz na drugim etapie
postępowania brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20h ust. 6 Ustawy o systemie
oświaty.
3. Składanie dokumentów przez kandydatów
3.1. Składanie dokumentów przez kandydatów do różnych typów szkół przebiega zgodnie z terminarzem
przeprowadzania rekrutacji określonym przez Kuratora Oświaty.

3.2. Absolwent gimnazjum składa wniosek do dyrektora szkoły (wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru).

3.3. Wniosek składany przez kandydata w szkole zawiera:
- imię i nazwisko, nr PESEL,
- imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów,
- adres i miejsce zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów i kandydata,
- adres poczty elektronicznej rodziców/prawnych opiekunów i kandydata,
- wskazanie kolejności wybranych szkół i wybranego oddziału.
3.4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów o których
mowa we wniosku. Świadectwo ukończenia szkoły lub jego kserokopię, zaświadczenie lub jego
kserokopię o szczegółowych wynikach egzaminu, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu, orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu (dotyczy
oddziałów sportowych), pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego, dwie aktualne
fotografie (podpisane na odwrocie) po złożeniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, kartę zdrowia (w przypadku szkół
dla młodzieży).

4. Przyjmowanie kandydatów do klas pierwszych
4.1.Wyniki postępowania podaje się do publicznej wiadomości w formie list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4.2. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
4.3. W terminie 7 dni od dnia podania listy, o której mowa w p.4.2, nieprzyjętym do szkoły przysługuje
prawo uzyskania uzasadnienia. Uzasadnienie odmowy sporządza się w terminie 5 dni od złożenia
wniosku.
4.4. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia przysługuje odwołanie od decyzji Komisji
Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły, który w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozpatruje to odwołanie.
Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do Sądu Administracyjnego.
4.5. Kandydat zakwalifikowany do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przez komputerowy system
naboru potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole, poprzez złożenie oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i pisemne
oświadczenie w tej sprawie w terminie określonym przez Kuratora Oświaty.
4.6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
dyrektor przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.
Stalowa Wola, dn. 26 lutego 2016 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
mgr Włodzimierz Smutek
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