Zespół Szkół Agrobiznesu
 ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów
 tel./fax 598342507
 zsa@zsa.czluchow.pl  www.zsa-czluchow.pl

Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA nr 1/2019 Dyrektora Zespołu Szkół
Agrobiznesu w Człuchowie z dnia 23 lutego 2019r.

Regulamin Rekrutacji uczniów do klas pierwszych
TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
na podbudowie gimnazjum
na rok szkolny 2019/2020
w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie
Podstawa prawna:
1.
2.

3.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.
poz. 60).
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r., w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego
gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz.586)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i
innych druków szkolnych ( Dz. U. z 2018r. poz.939).

W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkól Agrobiznesu w Człuchowie planuje utworzenie klas
pierwszych w następujących zawodach:
1. Technikum Agrobiznesu
2. Technikum Architektury Krajobrazu
3. Technikum Ekonomiczne
4. Technikum Geodezyjne
5. Technikum Informatyczne
6. Technikum Żywienia I Usług Gastronomicznych
7. Branżowa Szkoła I Stopnia – w zawodzie cukiernik

W przypadku zbyt małej liczby kandydatów na wybrany kierunek, komisja rekrutacyjna
proponuje inny profil kształcenia w obrębie szkoły lub połączenia dwóch mniej licznych
oddziałów. W takim wypadku lekcje z przedmiotów ogólnokształcących klasy połączone
odbywają wspólnie, natomiast zajęcia z przedmiotów zawodowych realizowane są oddzielnie.

§1
1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie
gimnazjum.
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:
a) egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
b) oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
c) osiągnięcia ucznia:
 ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Przyjmuje się następujący sposób punktacji:
a) wynik egzaminu gimnazjalnego -

maksymalnie 100 punktów;

b) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum -

maksymalnie 72 punkty;

c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 28 punktów.
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z języka polskiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty rekrutacyjne według
zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu. Za wyniki każdej części egzaminu można
uzyskać maksymalnie 20 punktów.
4. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:
 celujący

18 punktów,

 bardzo dobry

17 punktów,

 dobry

14 punktów,

 dostateczny

8 punktów,

 dopuszczający

2 punktów.
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5. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego lub jego wybranej części przelicza się na
punkty oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum według poniższych zasad:
a) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu
gimnazjalnego, przelicza się na 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 uzyskanie z:
 języka polskiego i matematyki 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;
 historii i wiedzy o społeczeństwie 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 oraz liczbę punktów uzyskaną po
zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
 biologii, chemii, fizyki i geografii 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 oraz liczbę punktów uzyskaną po
zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
 języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się
20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, dobrym - przyznaje się 13
punktów, dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się 2
punkty.
b) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części egzaminu
gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 5, oceny wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzana dana część egzaminu gimnazjalnego, której dotyczy zwolnienie.
6. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 1 punktów.2 litera c można otrzymać:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem:

7 punktów

b) za uzyskanie w konkursach ponadwojewódzkich organizowanych przez kuratora oświaty:
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 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego:

10 punktów;

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego:

7 punktów;

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego:

5 punktów;

c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
 tytułu finalisty min. dwóch konkursów przedmiotowych:
10 punktów;
 tytułu laureata min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych:
7 punktów;
 tytułu finalisty min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych:
5 punktów;
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego:
7 punktów;
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego:

5 punktów;

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego:

3 punkty.

7. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum w:
a) 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 gimnazjum, 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.

§2
1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania
dokumentów na rok szkolny 2019/20 do klas pierwszych w Zespole Szkół Agrobiznesu
w Człuchowie.

4

TERMINY OBOWIĄZUJACE KANDYDATÓW DO KLAS I ZSA

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Możliwość dokonania zmian wyboru szkoły
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły
ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie
poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum).

od 13 maja 2019r.
do 18 czerwca 2019r. do godz. 15.00

do 19 czerwca 2019r.

od 21 czerwca 2019r.
do 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do
szkoły
ponadgimnazjalnej
oraz
dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

do 4 lipca 2019r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w
kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu
albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia.

5 lipca 2019r. godz. 10.00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez
kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

od 5 lipca 2019r.
do 8 lipca do godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata woli
podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone wcześniej, a
także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o
braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu.

od 6 lipca od godz.12.00
do 10 lipca do godz. 14.00

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

12 lipca godz. 12.00

Postępowanie odwoławcze

od 12 lipca 2019r.
do 8 sierpnia 2019r.
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Rekrutacja uzupełniająca
Składanie

wniosków

o

przyjęcie

do

szkoły
od 12 lipca 2019r.

ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w

do 14 sierpnia 2019r. do godz. 12.00

postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

do 14 sierpnia 2019r. do godz.9.00

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w
kolejności alfabetycznej.

16 sierpnia 2019r. godz. 10.00

Wydanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie

do 21 sierpnia 2019r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego

do 28 sierpnia do godz.14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Postępowanie odwoławcze

2. Kandydat do

klasy pierwszej

29 sierpnia 2019r. godz. 15.00
od 29 sierpnia 2019r. do 25 września 2019r.

dokonuje

rejestracji

elektronicznej

na

stronie https://czluchow.edu.com.pl/. W obrębie jednej szkoły ma możliwość wyboru
dowolnej liczby oddziałów.
3. Kandydat może logować się elektronicznie maksymalnie do trzech szkół, jednak komplet
dokumentów składa tylko w szkole pierwszego wyboru.
4. Kandydaci po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej zapisują go w systemie.
Następnie drukują i dostarczają podpisany wniosek przez kandydata oraz rodziców lub
opiekuna prawnego do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.
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§3
1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:
a) podanie o przyjęcie do szkoły (wg. wzoru zamieszczonego w Internecie pod adresem
www.czluchow.edu.com.pl/kandydat)
b) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;
c) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
d) dwa zdjęcia;
e) karta zdrowia;
f)

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie wystawione przez lekarza medycyny pracy;

g) zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów lub
olimpiad.
Niedostarczenie ww. dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do
szkoły.
§4
Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz
określa zadania członków. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli
tej szkoły.
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.
Szkolny regulamin rekrutacji określa:
a) wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum;
b) sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego;
c) tryb odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły;
d) inne sprawy istotne dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do szkoły.
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§5
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od wyników i przebiegu rekrutacji w terminie 7 dni od
ogłoszenia listy uczniów przyjętych do szkoły.
Dyrektor szkoły przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły i wyznacza dodatkowy
termin ogłoszenia wyników, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, którymi
dysponuje szkoła.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna
ZSA w Człuchowie

8

