
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH W SŁAWIE 

na rok szkolny 2015/2016 
Na podstawie art. 22 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji z 
dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli 
i szkół oraz przechodzenia z jednych typów do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232) oraz 
zarządzenia nr 11/2015 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz punktowania osiągnięć 
kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym w województwie lubuskim na rok szkolny 
2015/2016, wprowadza się co następuje: 

Rekrutację kandydatów do klas ZSP w Sławie przeprowadza komisja rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora szkoły w składzie: przewodniczący, dwóch członków. 

Terminarz rekrutacji w ZSP w Sławie na rok szkolny 2015/2016: 

Szkoły dla młodzieży na podbudowie gimnazjum: 

� Składanie podań w wybranej przez kandydata szkole: do 22 maja 2014 r. 
� Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę: do 30 czerwca 2015 r. do 

godz. 1500 
� Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły: 2 lipca 2015 r. o godz. 1200 
� Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole: do 6  lipca 

2015r. do godz. 1200 
� Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia 

nauki w danej szkole : 7 lipca 2015 r. o godz. 1200 

I. O przyj ęcie do szkoły dla młodzieży może ubiegać się każdy kandydat, który ukończył 
gimnazjum, nie przekroczył dwudziestu lat i spełnia warunki uj ęte w regulaminie. 

1. Złożył pełną dokumentację w sekretariacie szkoły. Do wymaganych dokumentów zalicza 
się : 

• podanie  
• 2 zdjęcia 
• zaświadczenie lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  

kształcenia w określonym zawodzie (dot. technikum i zasadniczych szkół 
zawodowych), 

• świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego,  

• kandydaci do klas zasadniczych wielozawodowych dodatkowo dostarczają 
zaświadczenie o przyjęciu na praktyki, za wyjątkiem uczniów, którzy szkolenie 
praktyczne realizują na terenie szkoły. 

2. Posiada pozytywną ocenę z zachowania (dot. kandydatów do liceum i technikum ). 

3. Podstawą przyjęcia do wybranej przez kandydata szkoły jest suma uzyskanych punktów za 
egzamin gimnazjalny i wybrane przedmioty na świadectwie gimnazjalnym. Do danej klasy 
przyjmowanych jest 30 kandydatów z największą ilością punktów.  

4. Wybranymi przedmiotami objętymi postępowaniem rekrutacyjnym będą : 

• w  liceum ogólnokształcącym: j. polski, biologia, chemia i geografia  



W Liceum Ogólnokształcącym od drugiej klasy uczniowie będą realizować w 
zakresie rozszerzonym następujące przedmioty: 
biologię, chemię, geografię – profil turystyczno-przyrodniczy 
 

• w technikum w zawodach: technik agrobiznesu, technik logistyk i technik żywienia i 
usług gastronomicznych: j. polski, matematyka, biologia, chemia 

• w zasadniczej szkole zawodowej : j. polski, matematyka, biologia i informatyka 

5. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół 
ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym ustala się na 200, w tym: 

1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie 100 punktów 
2) za ocenę z języka polskiego – maksymalnie 17 punktów 
3) za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie – maksymalnie 

48 punktów: po 16 punktów za każde zajęcia edukacyjne; w przypadku języka obcego 
ocena z obowiązkowego języka obcego ujętego w szkolnym planie nauczania 

4) za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na 
świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 35 punktów, w tym: 

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 10 punktów, 
b)  maksymalnie 20 punktów: 

• za uzyskanie tytułu finalisty – 15 punktów, a za uzyskanie dwóch i 
więcej tytułów finalisty – 20 punktów, w konkursach przedmiotowych 
na ostatnim szczeblu organizowanych i współorganizowanych przez 
kuratorów oświaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 13, poz.125 oraz z 2009 r. Nr 125, poz. 1041) 

• maksymalnie 10 punktów: za uzyskanie tytułu laureata – 7 punktów, a 
za uzyskanie tytułu finalisty – 4 punkty, w konkursach organizowanych 
przez kuratorów oświaty na ostatnim szczeblu: (spis konkursów w 
Zarządzeniu Lubuskiego Kuratora Oświaty  nr 11/2015) 

c) maksymalnie 5 punktów: 
• za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie  

wolontariatu, lub środowiska szkolnego – 3 punkty 
• za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na 

szczeblu wojewódzkim, niewymienionych w lit. b – 5 punktów 
• za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  na 

szczeblu powiatowym, niewymienionych w lit. b –  3 punkty 
 

6. W postępowaniu rekrutacyjnym  obowiązywać będzie następujący system przeliczania 
ocen uzyskanych na świadectwie na punkty 

a ) z  j. polskiego: 

celujący - 17 punktów 

bardzo dobry - 15 punktów 

dobry - 10 punktów 

dostateczny – 3 punkty 

 

b ) z trzech wybranych zajęć edukacyjnych:  

celujący - 16 punktów 



bardzo dobry - 14 punktów 

dobry - 10 punktów 

dostateczny - 3 punkty 

7. Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów 
procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego wpisanych w 
zaświadczeniu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przez wskaźnik 0,2 (wynik podajemy z 
dokładnością do jedności). Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 
rozszerzonym (język obcy nowożytny) nie są brane pod uwagę.   
 

II.  Od przeprowadzonej przez komisję rekrutacji nie przysługuje odwołanie. 

III. Po przeprowadzonej rekrutacji komisja sporządza protokół. 
 


