KRYTERIA I WARUNKI REKRUTACJI
DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŚWIECIU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
(liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia )

1.Podstawa prawna


Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe , ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw



Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli , szkół i placówek
( Dz. U. z 2017 r. poz.610 ).



Zarządzeniem Nr 9/2019 Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2019 r.
W sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania
uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów , na rok szkolny 2019/2020 do :
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych , klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla
absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół
policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

2. Warunki rekrutacji
Do klasy pierwszej szkoły dla młodzieży przyjmuje się kandydatów, którzy:
1. Złożą wniosek o przyjęcie do szkoły;
2. Złożą świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ;
3. Złożą zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty;
4. Złożą zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i
uczestników studiów doktoranckich - w przypadku kandydatów do technikum i branżowej szkoły
I stopnia.

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata za:


wyniki egzaminu ósmoklasisty potwierdzone zaświadczeniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,



oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,



inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

3.Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z zajęć edukacyjnych
oraz innych osiągnięć kandydata.
 W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty :
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a ) języka polskiego
b) matematyki
– mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z:
a) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów
b) języka obcego nowożytnego
- mnożymy przez 0,30.
 W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , 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
 W przypadku przeliczania na punkty innych osiągnięć kandydata odnotowanych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej :
1) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
2) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
4) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty :
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
c )dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje
się 5 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
d) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
5) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
6) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2–5,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające
na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz tego samego zakresu,
wymienione ma świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , 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.
 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.


W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do
egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego , matematyki ,
języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , przy czym za uzyskanie z:
języka polskiego i matematyki oceny wyróżnionej w stopniu ;
a) celującym
b) bardzo dobrym
c) dobrym
d) dostatecznym
e) dopuszczającym

przyznaje się po 35 punktów;
przyznaje się po 30 punktów;
przyznaje się po 25 punktów;
przyznaje się po 15 punktów;
przyznaje się po 10 punktów ;

języka obcego nowożytnego oceny wyróżnionej w stopniu ;
a) celującym
b) bardzo dobrym
c) dobrym
d) dostatecznym
e) dopuszczającym

przyznaje się po 30 punktów;
przyznaje się po 25 punktów;
przyznaje się po 20 punktów;
przyznaje się po 10 punktów;
przyznaje się po 5 punktów

4.Terminy składania dokumentów
W postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas
pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Świeciu, ustala się harmonogram czynności i szczegółowe terminy ich
dokonywania, w tym terminy składania dokumentów:
Rodzaj czynności

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas I
czteroletnich liceów
ogólnokształcących , pięcioletnich
techników i trzyletnich branżowych
szkół I stopnia dla absolwentów
ośmioletniej szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
klasy I liceum ogólnokształcącego ,
technikum i branżowej szkoły I stopnia
o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej oraz zaświadczenie o
wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.
Wydanie przez szkołę skierowania na
badanie lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych, który
dokonał wyboru kształcenia w danym
zawodzie
Potwierdzenie przez rodzica
kandydata albo kandydata
pełnoletniego 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 liceum
ogólnokształcącego , technikum i
branżowej szkoły I stopnia
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu
uzupełniającym

od 13 maja 2019 r.
(poniedziałek )
do17 czerwca 2019 r.
(poniedziałek)
do godz. 15.00

od 16 lipca 2019 r.
(wtorek )
do godz. 12.00
do 22 lipca 2019 r.
(poniedziałek )
do godz. 15.00

od 21 czerwca 2019 r.
(piątek)
do 25 czerwca 2019 r.
(wtorek)
do godz. 15.00
11 lipca 2019 r.
(czwartek )
godz. 12.00

12 sierpnia 2019 r.
(poniedziałek )
godz.12.00

od 11 lipca 2019 r.
(czwartek )
do 15 lipca 2019 r.
(poniedziałek)
do godz.15.00

do 12 sierpnia 2019 r.
( poniedziałek )
do 14 sierpnia 2019 r.
( środa)
do godz.15.00

do 11 lipca 2019 r.
(czwartek )
do godz. 12.00
do 15 lipca 2019 r.
(poniedziałek)
do godz.15.00

do 12 sierpnia 2019 r.

16 lipca 2019 r.

(wtorek )
godz. 12.00

(poniedziałek )
do godz. 12.00
do 14 sierpnia 2019 r.
( środa )
do godz.15.00

16 sierpnia 2019 r.
(piątek)
godz. 12.00

5.Wykaz przedmiotów wybranych do przeprowadzenia rekrutacji do danego typu szkoły:
Typ szkoły
Technikum
w zawodzie:

technik ekonomista
technik handlowiec
technik logistyk
technik geodeta
technik hotelarstwa
technik mechatronik
technik mechanik
Technik automatyk
technik informatyk
technik reklamy
technik żywienia
i usług gastronomicznych
Technik rachunkowości
Technik programista

Liceum
Ogólnokształcące
o profilach:

- podstawy działalności służb
mundurowych
- sportowy
- artystyczny
- ogólny

Przedmioty
język polski, matematyka, język obcy,
geografia
język polski, matematyka, język obcy,
geografia
język polski, matematyka, język obcy,
geografia
język polski, matematyka, język obcy,
geografia
język polski, matematyka, język obcy,
geografia
język polski, matematyka, język obcy,
fizyka
język polski, matematyka, język obcy,
fizyka
Język polski, matematyka, język obcy,
fizyka
język polski, matematyka, język obcy,
informatyka
język polski, matematyka, język obcy,
informatyka
język polski, matematyka, język obcy,
biologia
język polski, matematyka, język obcy,
geografia
język polski, matematyka, język obcy,
informatyka
język polski, matematyka, język obcy,
wiedza o społeczeństwie

