ZSP. 4300.1.2017

Gniezno, 24.04.2017 r.

Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji kandydatów
do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych
funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie
na rok szkolny 2017/2018.
Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) oraz Zarządzenia nr 110.1.35.2017 r. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia
13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów
składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 prowadzony będzie nabór elektroniczny,
którym objęto szkoły ponadgimnazjalne w powiecie gnieźnieńskim.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora szkoły.
3. Dokumenty kandydatów:
- wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 (pobrany ze strony
naboru elektronicznego),
- deklaracja wyboru nauki religii/etyki - należy pobrać ze strony szkoły:
www.zsp2.gniezno.pl/pl/druki, wydrukować i wypełnić,
Dokumenty przyjmowane będą w terminie od 22 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r.
Kandydat składa dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
Dokumenty muszą być podpisane przez kandydata i rodzica (prawnego opiekuna).
4. Świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
lub poświadczone kopie przez dyrektora gimnazjum, kandydat dostarcza do szkoły
pierwszego wyboru w terminie od 23 czerwca 2017 r. (piątek) do 26 czerwca 2017 r.
(poniedziałek).
5. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w wybranym typie szkoły decyduje suma
punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jej składnikami są łącznie punkty
uzyskane:
- z egzaminu gimnazjalnego:
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Wynik
w%
100
100
100

Punkty w
postępowaniu
rekrutacyjnym
x 0,2=20pkt
x 0,2=20pkt
x 0,2=20pkt

100

x 0,2=20pkt

100

x 0,2=20pkt

Maksymalna
liczba
punktów
max 100
punktów

Części
Przedmioty
egzaminu
gimnazjalnego
Część
język polski
humanistyczna
historia i wiedza o społeczeństwie
Część
matematyka
matematyczno – przedmiotów przyrodniczych:
przyrodnicza
biologia, chemia, fizyka, geografia
Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

- z przeliczenia ocen na świadectwie gimnazjum:

Technikum

Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa

Zawód

technik elektryk
technik elektronik
technik
mechatronik
technik mechanik
lotniczy
technik pojazdów
samochodowych
technik urządzeń i
systemów
energetyki
odnawialnej
technik automatyk
technik ochrony
środowiska
elektryk
elektromechanik
pojazdów
samochodowych
mechanik
pojazdów
samochodowych
operator obrabiarek
skrawających
ślusarz
kierowca mechanik

Przedmioty
punktowane

język polski,
matematyka,
język angielski,
fizyka

Przelicznik ocen na
punkty

Maksymalna
liczba
punktów

celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt

max 72 punkty

Typ szkoły

język polski,
matematyka,
język angielski,
fizyka

- za osiągnięcia w konkursach i zawodach wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum (ujętych w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:

uzyskanie w zawodach
wiedzy będących
konkursami o zasięgu
ponadwojewódzkim
organizowanym przez
kuratorów oświaty na
podstawie zawartych
porozumień:
uzyskanie w zawodach
wiedzy będących konkursem
o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu
ogólnopolskim:

Punkty

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
tytuł laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
tytuł finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

10 pkt
7 pkt

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych

10 pkt
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Maksymalna
liczba
punktów

5 pkt

4 pkt

3 pkt

max 18 punktów

Szczególne osiągnięcia

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

uzyskanie w zawodach
wiedzy będących konkursem
albo turniejem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim:

uzyskanie wysokiego
miejsca w zawodach wiedzy,
artystycznych lub
sportowych organizowanych
przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na
terenie szkoły, na szczeblu:

ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego
dwóch lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej
dwóch lub więcej tytułów laureata
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej
dwóch lub więcej tytułów finalisty
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
międzynarodowym

10 pkt
7 pkt

5 pkt

7 pkt
5 pkt
3 pkt
10 pkt

7 pkt

5 pkt

7 pkt

3 pkt

2 pkt

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2pkt

powiatowym

1 pkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

- za świadectwo z wyróżnieniem i aktywność społeczną odnotowaną na świadectwie
ukończenia gimnazjum:
Punkty
świadectwo z wyróżnieniem
aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego,
zwłaszcza w formie wolontariatu

7 pkt
3 pkt

Maksymalna
liczba
punktów
max 10
punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200.
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6. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły przyjęci będą
laureaci i finaliści olimpiad zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej
z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych
z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem
maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym
przedmiotem lub dziedziną wiedzy, gdzie zamieszczono wykaz olimpiad przedmiotowych
uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności
do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2017/2018
Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów
potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z uwagi na przyczyny losowe lub zdrowotne, przelicza się na punkty oceny z poszczególnych
przedmiotów, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
Przedmioty
język polski i matematyka

historia i wiedza o społeczeństwie

biologia, chemia, fizyka i geografia

język obcy nowożytny

Przelicznik ocen na punkty
celujący – 20 pkt
bardzo dobry – 18 pkt
dobry – 13 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt
celujący – 20 pkt
bardzo dobry – 18 pkt
dobry – 13 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt
liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów
z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2
celujący – 20 pkt
bardzo dobry – 18 pkt
dobry – 13 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt
liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów
z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4
celujący – 20 pkt
bardzo dobry – 18 pkt
dobry – 13 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego
z uwagi na przyczyny losowe lub zdrowotne, przelicza się na punkty 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 ( pkt.7).
9.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym z uwagi na przyczyny losowe lub
zdrowotne, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną
na świadectwie ukończenia gimnazjum ( pkt.7).
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10. Szkolna komisja rekrutacyjna prowadząca nabór elektroniczny sporządza listy przyjętych
do klas pierwszych szkół objętych tym systemem. O kolejności na liście decyduje suma
wszystkich punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym do danego typu szkoły
w wybranym zawodzie.
11. Szkolna komisja rekrutacyjna, do 12 lipca 2017 r., podaje do publicznej wiadomości listę
kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz
podaje najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.
12. Do 20 lipca 2017 r., rodzice kandydatów lub kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają
wole podjęcia nauki w ZSP nr 2 poprzez dostarczenie:
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum (o ile nie został złożony z wnioskiem
o przyjęcie do szkoły),
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie został złożony
z wnioskiem o przyjęcie do szkoły),
- 2 fotografii,
- deklaracji wyboru nauki religii/etyki (o ile wcześniej nie została złożona),
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu w danym zawodzie (skierowanie na badania wystawia kandydatowi
sekretariat ZSP nr 2).
13. Szkolna komisja rekrutacyjna, do 21 lipca 2017 r., podaje do publicznej wiadomości listę
kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły, zawierającą imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz podaje najniższą liczbę
punktów uprawniającą do przyjęcia, ewentualnie podaje informację o liczbie wolnych miejsc.
14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego i w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
kryteria:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Na potwierdzenie, których kandydat dostarcza odpowiednie dokumenty.
16. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
szkolnej komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
17. W przypadku, gdy po zakończeniu rekrutacji pozostały w szkole wolne miejsca, kandydat
nieprzyjęty do wybranych szkół może przystąpić do postępowania uzupełniającego, zgodnego
z terminarzem ustalonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
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