REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
DO ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W RZESZOWIE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
§1
1.
2.

3.

Niniejszy regulamin oraz zapisy Statutu Szkoły stanowią podstawę przyjęcia absolwentów szkół
gimnazjalnych do X Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 12 i Branżowej Szkoły I Stopnia
Nr 11
Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z
jednych typów szkół do innych (Dz. U. 2004 r. nr 26, poz.232 z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie Nr 8 / 2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r.
§2

1.
2.
3.
4.

Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia przyjmuje
się uczniów, którzy ukończyli gimnazjum publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach szkoły
publicznej, stanowiące podstawę programową szkół w/w.
Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się absolwentów gimnazjum, którzy nie
ukończyli 18 roku życia.
Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły także w ciągu roku szkolnego, jeżeli spełniają
odpowiednie warunki, określone przez Dyrektora szkoły. Mają również możliwość zmiany
oddziału lub typu szkoły na tych samych zasadach.
Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego wymienieni w §
1 ust. 1 składają dokumenty do poszczególnych typów szkół w sekretariacie szkoły /parter pok.
14, ul. Sucharskiego 4 od 8.05-9.06.2017 r.
§3

1.
2.
3.

Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powoływana
przez Dyrektora Szkoły.
Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do
dyrektora szkoły.
W postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności
(zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z
późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty).
§4

1. Dokumenty obowiązujące kandydatów wymienionych w § 1 ust. 1 ubiegających się o przyjęcie
do szkół:
a. podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

generowane przez system do naboru elektronicznego na stronie
internetowej portal.resman.pl w zakładce Kanał Kandydata

lub w formie tradycyjnej (wypełniając druk otrzymany w szkole ponadgimnazjalnej
lub pobrany ze strony internetowej www.zsku.rzeszow.pl ), kandydat wypełnia
wszystkie jego pola i podpisuje je wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi).
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
2. Zespół

dwie fotografie (jedna w wersji elektronicznej),
zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu
w przypadku technikum oraz branżowej szkoły I stopnia,
świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego - złożone w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
w przypadku młodocianych pracowników karta zgłoszenia podpisana przez pracodawcę,
dyplomy laureatów i finalistów konkursów organizowanych na szczeblu ogólnopolskim,
wojewódzkim i powiatowym,
karta zdrowia,
orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /w wypadku jego posiadania/,
inne, udokumentowane osiągnięcia, o których mowa w §5.
Szkół Kształcenia Ustawicznego znajduje się w systemie rekrutacji elektronicznej.

3. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum w systemie elektronicznej
rejestracji wskazując według preferencji 3 wybrane przez siebie szkoły (kolejność wybranych
szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych). W obrębie jednej szkoły mają
możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
4. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół będących w
systemie rekrutacji elektronicznej wprowadza do Centralnej Bazy Danych szkoła pierwszego
wyboru.
5. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji ubiegających się do
szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają szkoły pierwszego wyboru.
6. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły pierwszego
wyboru.
§5
1.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna, zwana dalej SKR-K, która bierze pod
uwagę:
a.
b.

2.

liczbę punktów za wyniki z egzaminu gimnazjalnego /max.100 punktów /,
oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia ucznia /max
100 punktów/. Kandydat maksymalnie może uzyskać 200 punktów.

Szczegółowe kryteria przyznawania punktów:
a.

Wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na punkty w następujący
sposób: 1% = 1punkt
Maksymalna liczba punktów z całego egzaminu wynosi 500 tj. po 100 punktów za każdy
zakres i za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym.
Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych
przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej.

b.

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz trzech
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum:





celujący - 20 pkt
bardzo dobry - 16 pkt
dobry - 12 pkt
dostateczny - 8 pkt

c.

Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat
może uzyskać łącznie, co najwyżej 20 pkt, w szczególności:

ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 pkt

uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty 5 pkt

za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty - 8 pkt

uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub honorowanego zwycięskim
tytułem

w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co
najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
szkół:
o
I m. (tytuł laureata) - 3 pkt.
o
II m. (tytuł finalisty) - 2 pkt.
o
III m. (wyróżnienie) - 1 pkt.
o
stała aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego - 3 pkt

d.

Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora
Oświaty potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora
§6

1.
2.
3.

Ustala się następujące przedmioty z których oceny będą uwzględniane przy rekrutacji: język
polski, matematyka, język obcy, wos
Dolna granica punktów, jaką powinien uzyskać kandydat zgodnie z przyjętymi wyżej kryteriami
przy przyjęciu do technikum wynosi 80 punktów a do liceum ogólnokształcącego 70 punktów.
Do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 11 nie ustala się progu minimalnej ilości punktów.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie odrębnych przepisów
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w
całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu (co
potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie) przyjmowani są do
Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w pierwszej kolejności bez dodatkowego
postępowania rekrutacyjnego, tj. niezależnie od innych kryteriów.
O przyjęciu do szkoły będzie decydowała kolejność na liście ustalona w oparciu o liczbę punktów
uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym i ilość miejsc w danym typie szkoły.
W przypadku wolnych miejsc system naboru elektronicznego automatycznie zakwalifikuje
kandydatów według ilości zdobytych punktów do innych typów szkół zadeklarowanych w
podaniu.
Kandydat w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły ma prawo do zmiany typu szkoły wewnątrz
Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego do zakończenia rekrutacji.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
pierwszeństwo mają:
a.
b.
c.
d.

sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
zgłoszeni do pobytu w internacie szkoły,

10. W przypadku kandydatów, którzy nie mają wyników egzaminu gimnazjalnego, a mają prawo
przystąpić do rekrutacji na podstawie innych przepisów prawa stosuje się:
a.

W przypadkach uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn
losowych lub zdrowotnych na podstawie § 49 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), ustala się
następujące zasady wyznaczania liczby punktów, o których mowa w § 4, punkcie a)
powyższego regulaminu, odpowiadającej liczbie punktów możliwych do uzyskania za
poszczególne części egzaminu gimnazjalnego:
część humanistyczna = (średnia ocen z języka polskiego, historii, wiedzy o
społeczeństwie) x 10,
część matematyczno-przyrodnicza = (średnia ocen z matematyki, fizyki i astronomii,
chemii, biologii, geografii) x 10.
W przypadku, gdy średnia ocen wyznaczona dla poszczególnej części egzaminu
przekracza wartość 5 uczeń otrzymuje za tę część egzaminu 50 pkt.

b.

Kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą (klasę,
dany etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi
szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły
podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki
szkolnej ucznia.

11. Odwołanie dotyczące rekrutacji rozpatruje dyrektor szkoły w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia
listy kandydatów przyjętych do szkoły.
12. Kryteria i warunki przyjęcia Dyrektor szkoły podaje w terminie ustalonym przez Kuratora
Oświaty
§7
1.

Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów i podsumowaniu punktów, SKR-K
sporządza listę przyjętych do klas pierwszych.

2.

3.
4.

Lista kandydatów przyjętych do szkoły wymienionej w § 1 ust. 1 zostanie ogłoszona w dniu 30
czerwca 2017 roku o godz. 10:00. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole poprzez
dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego do dnia 5 lipca 2017 roku. Lista przyjętych do szkoły ogłoszona
zostanie w dniu 7 lipca 2017r. o godz. 10:00.
Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół,
które dysponują wolnymi miejscami do 28 sierpnia 2017r.
W przypadku dysponowania po dniu 28 sierpnia 2017 roku wolnymi miejscami do
poszczególnych oddziałów, dodatkowa rekrutacja zakończy się w terminie do 2 tygodni po dniu
rozpoczęcia zajęć.
§8

1.
2.

Odwołania związane z dostrzeżonymi błędami proceduralnymi (np. w obliczaniu sumy punktów)
należy składać na piśmie do Dyrektora Szkoły w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy
kandydatów przyjętych do szkoły.
Zweryfikowana lista /związana z dostrzeżonymi błędami proceduralnymi/ zostanie ogłoszona w
czwartym dniu od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły o godz. 12:00.
§9
SKR-K ma prawo do zmiany kryteriów naboru w drugim terminie /np. do obniżenia progu
minimalnych punktów/.

