Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2019

Regulamin
Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej
przy Zespole Szkół Gospodarczych
im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie
na rok szkolny 2019/2020
Podstawa prawna:
− 20 ust 1 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1997 r
− 154 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i przepisami wprowadzającymi –
Prawo oświatowe/Dz.U.z 2017 r.poz.60 ze zmianami/
− ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek
− Zarządzenia Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 roku
ustalam
zasady obowiązujące podczas rekrutacji i przyjmowania kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół
Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie na rok szkolny 2019/2020
Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
− Dyrektor szkoły, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przy przyjęciu kandydatów
do klas pierwszych (na semestr pierwszy), powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną,
wyznacza przewodniczącego i określa zadania członków.
− Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębne postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i
odrębne dla absolwentów szkoły podstawowej.
− Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna podaje kandydatom do wiadomości informacje o
warunkach i kryteriach przyjęć, przyjmuje dokumenty kandydatów i prowadzi postępowanie
kwalifikacyjne, dyrektor szkoły przyjmuje kandydatów do różnych typów szkół w terminach
określonych w ww. piśmie Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
− W przypadku nie dokonania pełnego naboru w pierwszym terminie czerwcowym dyrektor szkoły
ustala termin dodatkowej rekrutacji do 31 sierpnia 2019 r.
Ogólne kryteria przyjęć do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gospodarczych.
Technikum nr 4
Branżowa szkoła I stopnia nr 6
O
przyjęciu
kandydatów
do
poszczególnych
typów
szkół
decydują
kryteria
zawarte
w statucie Zespołu Szkół Gospodarczych, określone w ww. rozporządzeniu MEN oraz wytycznych
Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Postępowania mają takie same ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny
sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na odrębny
zakres tych egzaminów.
a) Kryteria uwzględniają:
- liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w
gimnazjum i szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
- oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych,
- inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej.
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Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w
postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
KRYTERIA DLA
GIMNAZJUM

ABSOLWENTÓW

Punkty za świadectwo
ocena z języka polskiego (za ocenę
celującą)
ocena z matematyki (za ocenę
celująca)
ocena z I przedmiotu (za ocenę
celującą)
ocena z II przedmiotu (za ocenę
celującą)
szczególne osiągnięcia
świadectwo ukończenia gimnazjum z
wyróżnieniem
aktywność społeczna
Punkty za egzamin gimnazjalny
wynik z języka polskiego
wynik z historii
społeczeństwie
wynik z matematyki

i

wiedzy

o

wynik z języka obcego nowożytnego
wynik z przedmiotów przyrodniczych
wynik z języka obcego nowożytnego
na poziomie podstawowym
wynik z języka obcego nowożytnego
na poziomie rozszerzonym

Maksymalna
liczba
punktów1
100 pkt
18 pkt

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Punkty za świadectwo
ocena z języka polskiego (za ocenę
celującą)
ocena z matematyki (za ocenę
celująca)
ocena z I przedmiotu (za ocenę
celującą)
ocena z II przedmiotu (za ocenę
celującą)
szczególne osiągnięcia
świadectwo
ukończenia
szkoły
podstawowej z wyróżnieniem
aktywność społeczna
Punkty za egzamin ósmoklasisty
wynik z języka polskiego

18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
7 pkt
3 pkt
100 pkt
100% x 0,2 =
20 pkt
100% x 0,2 =
20 pkt
100% x 0,2 =
20 pkt

wynik z matematyki
wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,2 =
20 pkt
100% x 0,2 =
20 pkt
100% x 0,2 =
20 pkt
Nie przelicza
się

Maksymalna
liczba
punktów1
100 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt
7 pkt
3 pkt
100 pkt
100% x 0,35 =
35 pkt
100%x 0,35 =
35 pkt
100% x 0,3 =
30 pkt

Nie przelicza się
Nie przelicza się
Nie przelicza się
Nie przelicza się

1

za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje
się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
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Szczegółowe zasady przyjęć do szkół w Zespole Szkół Gospodarczych:
Postanawia się przyjmować młodzież do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gospodarczych bez limitu
punktowego. Przy równej ilości punktów o przyjęciu decyduje suma punktów za przedmioty oraz szczególne
osiągnięcia.
Wykaz przedmiotów, z których będą przeliczane punkty w procesie rekrutacji absolwentów gimnazjum i
absolwentów szkoły podstawowej w 2019 r.:
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 6 - kucharz
− język polski
− matematyka
− biologia
− język obcy
Szkoła Branżowa I stopnia Nr 6 - cukiernik,
− język polski
− matematyka
− biologia
− język obcy
Szkoła branżowa I stopnia Nr 6 - krawiec,
− język polski
− matematyka
− historia
− język obcy
Technikum Nr 4 - technik hotelarstwa , technik obsługi turystycznej
− język polski
− matematyka
− geografia
− język obcy
Technikum Nr 4 - technik żywienia i usług gastronomicznych
− język polski
− matematyka
− biologia lub wos lub chemia
− język obcy
Technikum Nr 4 - kelner
− język polski
− matematyka
− biologia
− język obcy
Technikum Nr 4 - technik przemysłu mody,
− język polski
− matematyka
− historia lub geografia
− język obcy
Przedmioty rozszerzone w poszczególnych zawodach dla absolwentów szkoły podstawowej:
Technik hotelarstwa – geografia, język angielski
Technik obsługi turystycznej – geografia, język angielski
Kelner – biologia/ wiedza o społeczeństwie, język angielski
Technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia/ chemia, język angielski
Technik przemysłu mody– geografia/ historia, język angielski
Przedmioty rozszerzone w poszczególnych zawodach dla absolwentów gimnazjum:
Technik hotelarstwa - geografia, język angielski
Technik obsługi turystycznej – geografia, język angielski
Kelner – biologia/ geografia, język angielski
Technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia/ chemia, język angielski
Technik przemysłu mody– geografia, język angielski
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Składanie dokumentów
Kandydaci woj. podkarpackiego ubiegający się o przyjęcie do szkoły przynoszą na komisję rekrutacyjną w
dniach 13 maja 2019 r. do 19 czerwca 2019 r. kwestionariusz osobowy podpisany przez rodziców.
1. W dniach 21 - 25 czerwca 2019r. kandydaci przynoszą:
− kopie świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczeń egzaminu gimnazjalnego otrzymanych
z OKE, poświadczonych przez Dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
− zaświadczenia i dyplomy dla laureatów olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych
organizowanych przez kuratoria oświaty w gimnazjach.
2. W dniach od 5 – 10 lipca 2019 r. zakwalifikowani do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki
dostarczając:
− świadectwo ukończenia gimnazjum
− zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanego z OKE
− 2 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: nazwisko, imię, adres, data urodzenia)
− kserokopia wyciągu z aktu urodzenia
− zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia praktycznego
w wybranym zawodzie/ Medycyna Pracy – wszystkie kierunki kształcenia w naszej szkole/
− książeczka zdrowia z badaniami na nosicielstwo Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wymagana w
kształceniu w technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum kelner, technikum
hotelarstwa, technikum obsługi turystycznej,
− opinie, orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
− karta zdrowia ucznia.
Przyjmowanie kandydatów do klas pierwszych
5.1. Dyrektor szkoły przyjmuje kandydatów do klas pierwszych wszystkich typów szkół po zakończeniu
postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.
5.2. Dyrektor szkoły ogłasza listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych oraz informuje kandydatów o
obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole w terminach ustalonych przez Podkarpackiego
Kuratora Oświaty.
5.3. Dyrektor szkoły informuje kandydatów, o zakupie odzieży służbowej dla zawodu: kucharz, cukiernik, kelner,
technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych.
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Lp.

1

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
Technikum nr 4, Branżowa szkoła I stopnia nr 6
Rodzaj czynności
Termin
w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w
postępowani
u
uzupełniając
ym
1217.07.2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (z oddziałami klas
pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum
ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.05 –
19.06.2019 r.

13.05 –
4.07.2019 r.

do 11.06.2019
r.

do 1.08.2019
r.
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Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności
wskazanych w oświadczeniach
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji
językowych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych
Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na
badania lekarskie
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i pozostałe
dokumenty wymienione w „ Składanie dokumentów” w punkcie 2
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

1217.07.2019
r.1
12.07 –
2.08.2019 r.
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Spotkanie Dyrektora szkoły z rodzicami i uczniami klas pierwszych ( zakup
odzieży, badania lekarskie, sprawy różne)

2

3

4
5
6

7
8
9

10

5

29.04 –
15.05.2019 r.1

17 – 18.06.2019 r.
21 – 25.06.2019 r.
do godz. 1500
do 28.06.2019 do 2.08.2019
r.
r.

5.07.2019 r.
do godz. 1000
do 8.07.2019
r.
5-10.07.2019
r.

6.08.2019 r.
do godz. 1000
do 6.08.2019
r.
6–
8.08.2019 r.

12.07.2019 r.
do godz. 1000
12.07.2019 r.

9.08.2019 r.
do godz. 1000
9.08.2019 r.

12.07.2019 r.
Godz.16.00

Na bieżąco
przy
rekrutacji
uzupełniając
ej

