SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
do klas pierwszych
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie
w roku szkolnym 2017/2018
Podstawa prawna









rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w
brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. w zakresie uregulowanym
ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 60),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 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. poz. 586); rozporządzenie to określa m.in. sposób
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym,
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610),
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).
Szczegółowe informacje w zakresie stosowania przepisów w postępowaniu rekrutacyjnym na
rok szkolny 2017/2018 w odniesieniu do poszczególnych typów szkół, kompetencji
dyrektorów, postępowania odwoławczego, badań lekarskich kandydatów do szkół
prowadzących kształcenie zawodowe zawiera pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia
13 kwietnia 2017 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018.

REGULAMIN
1. Do Technikum w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w
Żychlinie przyjmuje się kandydatów, którzy:
a. ukończyli gimnazjum,
b. posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie (dotyczy techników i szkoły branżowej),
c. złożyli wymagane dokumenty.
2. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest ukończenie gimnazjum oraz wypełnienie i
złożenie osobiście lub listem poleconym dokumentów dostępnych na stronie internetowej
szkoły lub w sekretariacie, zgodnie z harmonogramem. W szkole nie obowiązuje nabór
elektroniczny.
3. 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 z języka polskiego, matematyki
i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
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c. osiągnięcia ucznia:
- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
4.Maksymalnie uczeń może uzyskać 200 punktów, w tym:
a. uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego (wynik przedstawiony w procentach) –
mnoży się przez 0,2), co daje odpowiednio - język polski(max 20pkt), historia i wiedza
o społeczeństwie (max20pkt), matematyczno-przyrodniczej: matematyka (max 20pkt),
przedmioty przyrodnicze (max 20pkt), języka obcego nowożytnego – poziom
podstawowy(max 20pkt), (maksymalnie 5 x 20 = max 100 punktów),
b. uzyskane z przeliczenia ocen z przedmiotów punktowanych na świadectwie ukończenia
gimnazjum wg zasady punkty za oceny wyrażone w stopniu:
-celującym -18pkt,
- bardzo dobrym -17pkt.,
-dobrym-14 pkt.,
-dostatecznym – 8pkt,
-dopuszczającym – 2pkt.
Rodzaj szkoły/kierunki
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Technik Hotelarstwa
Technik Organizacji Reklamy
Technik Obsługi Turystycznej
Technik Agrobiznesu
Technik Leśnik
Technik Spedytor
Technik Ekonomista
Technik Kelner
Liceum Ogólnokształcące:
Klasa Artystyczna
Klasa Piłkarska
Klasa Turystyczno-Sportowa
Klasa Ogólna
Klasa Weterynaryjna

Przedmioty punktowane
j. polski, matematyka, j. obcy, chemia
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia
j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia
j. polski, matematyka, j. obcy, chemia
j. polski, matematyka, j. obcy, historia
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia
j. polski, matematyka, j. obcy, geografia
j. polski, matematyka, j. obcy, biologia

5.Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
kandydat może uzyskać:
a. za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów,
b. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7
punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5
punktów;
c. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10
punktów,
2

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5
punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3
punkty;
d. za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum w
zawodach sportowych lub artystycznych kandydaci otrzymują
- na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty,
- na szczeblu krajowym – 3 punkty,
- na szczeblu wojewódzkim – 2 punkty,
- na szczeblu powiatowym – 1 punkt.
6. W przypadku gdy 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.
7. 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 3 punkty.
8. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie
z art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami) oraz rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29.01.2002 r. w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z
2002, Nr 13, poz.125 ze zmianami) są przyjmowani w pierwszej kolejności.
9. W przypadku uzyskania równej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do wszystkich
klas mają:
a. kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z
dz. u. 2004 nr 26 poz 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami,
b. kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o
systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
10. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole sa:
a. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
b. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
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c. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
określonym zawodzie,
d. dwa zdjęcia.
Niedostarczenie w/w dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do
szkoły.
11. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. Tryb odwołania
się od tej decyzji określają odrębna przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych
niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza
Dyrektor.
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