REGULAMIN
SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W KŁANINIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Podstawę prawną do niniejszego regulaminu stanowią:
1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów.

2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3.

Zarządzenie Nr 10/2022 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2022
roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych
szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas
wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr
pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w
województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023
§1

1.

Szkolna Komisja Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę
przyjętych do szkoły w trybie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2.

Skład komisji oraz jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego powołuje Zarządzeniem
dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Kłaninie na dany rok szkolny.

3.

Przewodniczący komisji określa zakres obowiązków członków Komisji oraz nadzoruje i
koordynuje jej pracę.
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§2
1.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych technikum,
liceum ogólnokształcącego i branżowej szkoły I stopnia w PZS w Kłaninie odbywa się w
terminach ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

od 16.05.2022
do 20.06.2022
do godz.15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których
kandyduje.

od 24.06.2022

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w
oświadczeniach, kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.

do 20. 07. 2022r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.

21.07.2022

5.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

do 13.07.2022
do godz.15.00

od 16.05. 2022
do 25.07.2022

6.

7.

8.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
oryginału
zaświadczenia
o
wynikach
egzaminu
ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia
lekarskiego
zawierającego
orzeczenie
o
braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia pnz.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole.
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od 22.07.2022
do 28.07.2022
do godz. 15.00

29.07.2022
do godz.14.00
29.07.2022

§3
1.

Do podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej kandydaci załączają:
a. poświadczoną kopię/oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
b. poświadczoną kopię/oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty,
c. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
określonym zawodzie,
d. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
e. dwie fotografie
f. umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego lub zaświadczenie od
pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
najpóźniej do dnia 31.08.2021 r. (dotyczy branżowej szkoły I stopnia - pracowników
młodocianych) zgodnie z: rozporządzeniem MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60,
poz. 278 z późn. zm.)
g. opinię wydaną przez publiczna poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym
publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z
problemami zdrowotnym.
§4

1.

Przedmioty, z których oceny są uwzględniane przy przyjęciu do klas pierwszych
poszczególnych typów szkół:

Technikum:

Technikum:

Technikum:

Technikum:

Technik grafiki i
poligrafii
komputerowej

Technik
informatyk

Technik
organizacji
turystyki

Technik
hotelarstwa

j. polski

j. polski

j. polski

j. polski

j. polski

j. polski

j. polski

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

matematyka

j. obcy

j. obcy

j. obcy

j. obcy

j. obcy

j. obcy

j. obcy

informatyka

informatyka

geografia

geografia

geografia

geografia

geografia
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Technikum:

Liceum
Ogólnokształcące:

Branżowa
szkoła
I stopnia

Technik
O profilu:
żywienia i usług Straż Graniczna
gastronomiczny
/Dietetyka i
ch
aktywność
fizyczna

2.

Przeliczenie na punkty wyników wyrażonych w procentach:
Egzaminu ósmoklasisty:

3.

Przedmiot

Przelicznik

Język polski

0,35

Matematyka

0,35

Język obcy nowożytny

0,30

Przeliczanie na punkty ocen z przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
Ocena z przedmiotu

Przelicznik

Celujący

18 punktów

Bardzo dobry

17 punktów

Dobry

14 punktów

Dostateczny

8 punktów

Dopuszczający

4.

2 punkty

Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
a. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów
b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
c.

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim(art.32a ust. 4 i art.22 ust.2
pkt 8 ustawy):
-

4|Strona

tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punktów
tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punktów

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
e.

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim (art.32a ust. 4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy):
-

f.

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 5 punktów
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punktów

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
– 5 punktów
tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punktów
tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punktów

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach
b – f, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
-

międzynarodowym – 4 punkty
krajowym – 3 punkty
wojewódzkim – 2 punkty
powiatowym – 1 punkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach b – f, na tym
samych szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych
zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
g.

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty
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5.

Minimalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji kwalifikująca ucznia do szkoły
wynosi:
a. Liceum Ogólnokształcące 80 pkt.
b. Technikum 70 pkt.
c. Branżowa Szkoła I stopnia 50 pkt.
Komisja rekrutacyjna mając na uwadze liczbę kandydatów może obniżyć próg punktowy
przyjmowania uczniów do danej klasy.

6.

O przyjęciu kandydata, który na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ma ocenę
naganną z zachowania i w innych przypadkach, zadecydują członkowie komisji
rekrutacyjno – kwalifikacyjnej po uprzednim zaczerpnięciu opinii.
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