WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLASY PIERWSZEJ TECHNIKUM NR 3
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W PILE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
I.

Zasady przyjęcia.

Zasady przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 oparte zostały na podstawie: art.
154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) i art.
20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)
w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art.
165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) oraz § 11 pkt 2 rozporządzenia 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 (Dz. U. poz. 586), zarządzenie nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r.
II.

Kryteria i punktacja.
Przy kwalifikowaniu uczniów do klas pierwszych brane będą pod uwagę następujące elementy:
1. Przeliczane na punkty oceny z następujących przedmiotów:
- język polski,
- matematyka,
- język obcy,
- geografia lub informatyka (w zależności od profilu klasy),
• technik ekonomista klasa I B
- geografia
• technik ekonomista klasa I C
- informatyka
• technik informatyk klasa I G
- informatyka,
• technik organizacji reklamy klasa I D
- informatyka,
• technik handlowiec klasa I A
- informatyka
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w następujący sposób:
- ocena celująca- przyznaje się 18 punktów;
- ocena bardzo dobra – przyznaje się 17 punktów;
- ocena dobra – przyznaje się 14 punktów;
- ocena dostateczna – przyznaje się 8 punktów;
- ocena dopuszczająca – przyznaje się 2 punkty.
2. Świadectwo z wyróżnieniem - przyznaje się 7 punktów.
3. Przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego:
a) wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki i przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2;
b) wynik przedstawiony w procentach z:
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2.
4. Osiągnięcia kandydata w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu
ponadwojewódzkim w kategoriach
a) przedmiotowe - tytuł finalisty konkursu - przyznaje się 10 punktów,
b) tematyczne lub interdyscyplinarne – tytuł laureata – przyznaje się 7 punktów,

,

c) tematyczne lub interdyscyplinarne – tytuł finalisty – przyznaje się 5 punktów .
5. Osiągnięcia kandydata w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty o zasięgu
wojewódzkim w kategoriach:
a) przedmiotowe - dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu - przyznaje się 10 punktów,
- tytuł finalisty konkursu - przyznaje się 7 punktów,
b) tematyczne lub interdyscyplinarne – dwa lub więcej tytułów laureata –przyznaje się 7 punktów
- tytuł laureata – przyznaje się 5 punktów,
c) tematyczne lub interdyscyplinarne – dwa lub więcej tytułów finalisty –przyznaje się 5 punktów
- tytuł finalisty – przyznaje się 3 punkty.
6. Osiągnięcia kandydata w konkursach artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły o zasięgu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
Za więcej niż jedno osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym
samym szczeblu oraz z tego samego zakresu przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie –maksymalnie 18 punktów.
(Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół
ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego na rok szkolny 2018/2019 został ustalony przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podst. art. 149ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art.165 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60). Wykaz znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu –
www.ko.poznan.pl, w zakładce „Szkoły i organy prowadzące” – Rekrutacja”.
7. Działalność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
- przyznaje się 3 punkty.
III.

IV.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w danym oddziale na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość.
Wymagane dokumenty.
1. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 14 maja 2018 r.
do 30 maja 2018 r. do godz. 15.00.
2. Wymagane dokumenty:
podanie (na druku wypełnionym w wersji elektronicznej),
1 fotografia (podpisana na odwrocie),
dokumentacja zdrowotna (karta szczepień od pielęgniarki szkolnej),
3 koperty ze znaczkami,
kserokopia aktu urodzenia.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – dostarczone od dnia 22 czerwca 2018 r.
do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

3. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 12.00.
V. Informacje dodatkowe.
1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile decyduje
powołana przez dyrektora Szkolna Komisja Rekrutacyjna w składzie:
przewodnicząca
– mgr Monika Jeż
sekretarz
– Katarzyna Gołembka
członek
– mgr Ewa Czajkowska
członek
– mgr Krzysztofa Kołodziejczak
2. Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna gromadzi dokumenty w sposób umożliwiający
ustalenie ilu kandydatów wybrało daną szkołę jako pierwszą, drugą lub trzecią oraz ogłasza
wyniki rekrutacji zgodnie z terminarzem.
3. Wszystkie spory wynikające w trakcie przeprowadzania rekrutacji rozstrzyga dyrektor Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Pile.
VI. Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
 od 14 maja do 30 maja 2018 r. do godz. 15.00 – kandydat rejestruje się za pomocą elektronicznego
naboru i składa dokumenty do (do najwyżej) trzech szkół ponadgimnazjalnych ze wskazaniem
wybranych oddziałów,
 od 22 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. – kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o kopie
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o kopie zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 do 26 czerwca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły,
 do 11 lipca 2018 r. do godz. 10.00 – szkoła ogłasza listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
kandydatów,
 do 19 lipca 2018 r. do godz. 12.00– kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez
dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 do 20 lipca 2018 r. do godz. 13.00 – szkoła ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
 od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. do godziny 13.00 – rekrutacja uzupełniająca.

.

