REGULAMIN
warunków i trybu przyjmowania uczniów do klas pierwszych
do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna
1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) art. 204
ust. 1 pkt. 2.
2. Zarządzenie Nr 18/2017 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie
ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018.
3. 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.
§1
1. Komisję Rekrutacyjną Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskie
w Sulęcinie wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.
2. W skład Komisji wchodzą:
a) wicedyrektor – jako przewodniczący,
b) nauczyciele zatrudnieni w szkole (3 osoby),
c) kierownik internatu,
d) pedagog szkolny.
§2
1. Zadania Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej:
a) ustala szczegółowe terminy i godziny posiedzeń Komisji,
b) zwołuje, prowadzi i nadzoruje prace Komisji,
§3
1. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:
a) sporządza listę kandydatów, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej, ubiegających się o przyjęcie do danego typu szkoły / kursu,
b) weryfikuje spełnianie przez kandydata odpowiednich warunków / kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym,
c) rozstrzyga o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata przy udziale co najmniej
2/3 składu komisji. W przypadku gdy przy podejmowaniu rozstrzygnięcia o przyjęciu lub
odmowie przyjęcia kandydata głosy rozłożą się po równo, decydujący głos będzie należał
do przewodniczącego,
d) sporządza informacje o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego,
e) sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych
do danego typu szkoły,
f) przestrzega obowiązku nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji
i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
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g) udziela niezakwalifikowanym kandydatom informacji i porad o możliwości wyboru innej
szkoły,
h) dokumentuje swoją pracę w sporządzanych protokołach, które zawierają datę
posiedzenia, imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji obecnych
na posiedzeniu oraz informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.
§4
1. Rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się w terminach
ustalonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, a mianowicie:
a) składanie wniosków o przyjęcie do wybranego typu szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 maja do 26 maja 2017 r.,
b) składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. do godziny
1500,
c) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych
- 29 czerwca 2017 r. godz. 1200,
d) potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danym typie szkoły poprzez
przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły kształcenia zawodowego
także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 06 lipca 2017 r. do godz. 1500,
e) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie
zakwalifikowanych - 07 lipca 2017 r. godz. 1200,
f) poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole – do 10 lipca 2017 r.
§5
1. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata,
którą w postępowaniu rekrutacyjnym ustala się na 200 pkt., w tym:
a) za wyniki z egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 pkt.,
b) za ocenę z języka polskiego maksymalnie 18 pkt.,
c) za oceny z trzech zajęć edukacyjnych maksymalnie 54 pkt.: po 18 pkt. za każde
zajęcia edukacyjne, w przypadku języka obcego ocena z obowiązkowego języka
obcego ujętego w szkolnym planie nauczania:
w technikum (matematyka, informatyka, język obcy),
w liceum ogólnokształcącym (matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy),
w zasadniczej szkole zawodowej (matematyka, technika, informatyka),
d) za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 28 pkt., w tym:
za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.,
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,
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uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,
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,
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 10 punktów,
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 7 punktów,
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 5 punktów,
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty,
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
krajowym - przyznaje się 3 punkty,
wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
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e) 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.
2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f
ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
c) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa
w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy:
a) wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2 z następujących przedmiotów:
języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki,
przedmiotów przyrodniczych
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.
§6
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 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:
a) 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,
b) 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,
c) 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,
d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
celującym - przyznaje się 20 punktów,
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bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
dobrym - przyznaje się 13 punktów,
dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
2. 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. 44zz 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.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2
ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną
na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie 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.
§7
1. Rekrutację uzupełniającą do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
2017/2018 przeprowadza się w terminach ustalonych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty,
a mianowicie:
a) składanie wniosków o przyjęcie do wybranego typu szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 07 lipca do 12 lipca 2017 r.,
b) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych
- 02 sierpnia 2017 r. godz. 1200,
c) potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danym typie szkoły poprzez
przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły kształcenia
zawodowego także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 07 sierpnia
2017 r. do godz. 1500,
d) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie
zakwalifikowanych - 08 sierpnia 2017 r. godz. 1200,
e) poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole – do 11 sierpnia 2017 r.
§8
1. Do danego typu szkoły mogą być przyjęci kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji uzyskają
odpowiednią ilość punktów rekrutacyjnych w zależności od typu szkoły. Minimalną liczbę
punktów ustala Komisja Rekrutacyjna.
2. Komisja Rekrutacyjna w pierwszej kolejności przyjmuje finalistów ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
krajowym.
3. W przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny,
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niepełnosprawność kandydata, jednego bądź obojga rodziców lub rodzeństwa, samotne
wychowywanie kandydata, objęcie go pieczą zastępczą. Kryteria te mają jednakową
wartość.
4. Kandydatom, którzy nie dostali się do wybranego typu szkoły z powodu braku miejsca lub
nie utworzenia oddziału zostaną zaproponowane inne kierunki kształcenia wskazane
we wniosku jako szkoła drugiego lub trzeciego wyboru.
§9
1.

O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum mogą ubiegać się
absolwenci gimnazjum, którzy będą realizować od klasy II przedmioty na poziomie
rozszerzonym:
w liceum ogólnokształcącym obowiązkowo do wyboru od dwóch do czterech
przedmiotów spośród tj.: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie,
biologia, geografia, fizyka, chemia, język angielski lub język niemiecki, przedmiot
uzupełniający historia i społeczeństwo.
w technikum obowiązkowo przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo,
do wyboru dwa przedmioty spośród tj.: matematyka, geografia, biologia, chemia,
fizyka;
§10

1.
2.

Maksymalna liczba kandydatów przyjmowanych do danego oddziału klasy pierwszej
wynosi do 35 osób.
W przypadku niepełnego naboru do klasy w danym zawodzie / profilu, istnieje możliwość
łączenia w jeden zespół uczniów kształcących się w różnych zawodach / profilach.
§11

1.

Kandydat składa do wybranej szkoły następujące dokumenty:
wniosek - załącznik nr 1;
kopię lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum (oryginały rozpatrywane będą
w pierwszej kolejności);
kopię lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginały
rozpatrywane będą w pierwszej kolejności);
2 zdjęcia;
kartę zdrowia;
zaświadczenie od lekarza (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz
tzw. „ klas mundurowych”);
zaświadczenia o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (dotyczy kandydatów do klas
szkoły branżowej I stopnia, którzy zajęcia praktyczne odbywać będą u pracodawcy.
§12

Treść niniejszego regulaminu może być uaktualniana jedynie w przypadku wprowadzanych
zmian przez władze oświatowe.
§13
Regulamin powyższy obowiązuje przy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.
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