Andrychów, dnia 30. 01. 2019 r.

REGULAMIN REKRUTACJI
w Zespole Szkół nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Andrychowie
na rok szkolny 2019/2020
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie MEN 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. z 2017 r. poz. 568 )
- art. 18 ust. 1 pkt 2 lit.c ustawy – Prawo oświatowe
-Zarządzenie nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r.
-Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży:
Technikum
- w zawodzie: technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk,
technik eksploatacji portów i terminali.
Warunki przyjęcia:
1. W rekrutacji bierze się pod uwagę sumę punktów za:
- oceny z czterech przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum;
- egzamin gimnazjalny ;
ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
- osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

- świadectwo

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów:
- dla kierunku technik usług fryzjerskich - język polski, matematyka, język obcy, plastyka;
- dla kierunku technik handlowiec, hotelarstwa, logistyk, technik eksploatacji portów i terminali język polski, matematyka, język obcy, informatyka;
celujący – 18 pkt.
bardzo dobry - 17 pkt.
dobry - 14 pkt.
dostateczny - 8 pkt.
dopuszczający - 2 pkt.
3. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego – wynik przedstawiony w procentach
z:
1) języka polskiego;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie;
3) matematyki;
4) przedmiotów przyrodniczych;
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,2.
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4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
5. Za szczególne osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, kandydat może uzyskać maksymalnie 18 punktów,
6. Za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
szczególnie w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego (zgodnie z
Ustawą o systemie oświaty) przelicza się na punkty oceny zgodnie z Rozporządzeniem MEN § 8.
8. O kolejności miejsca zajętego przez kandydata decyduje liczba punktów uzyskanych
wyniku rekrutacji.

w

9. Przy przyjmowaniu do technikum w przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu
kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają kandydaci o ukierunkowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny tok nauki /program/ oraz kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia ucznia.
10. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej są : oryginał
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Szkoła Branżowa I stopnia
1. Kandydaci do szkoły zasadniczej mogą się ubiegać o przyjęcie do klas pierwszych w następujących
zawodach: stolarz, fryzjer, sprzedawca, kucharz, krawiec, piekarz, wędliniarz.
2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, z matematyki, języka obcego
i plastyki:
celujący – 18 pkt.
bardzo dobry - 17 pkt.
dobry - 14 pkt.
dostateczny - 8 pkt.
dopuszczający - 2 pkt.
3. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego – wynik przedstawiony w procentach
z:
1) języka polskiego;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie;
3) matematyki;
4) przedmiotów przyrodniczych;
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,2.
4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
5. Za szczególne osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, kandydat może uzyskać maksymalnie 18 punktów,
6. Za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
szczególnie w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego (zgodnie z
Ustawą o systemie oświaty) przelicza się na punkty oceny zgodnie z Rozporządzeniem MEN § 8.
8. O kolejności miejsca zajętego przez kandydata decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji.
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9. Przy przyjęciu kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia, w przypadku przekroczenia limitu miejsc,
bierze się pod uwagę ocenę zachowania nie niższą niż poprawna.
10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do pierwszej klasy muszą przedłożyć następujące dokumenty:
a) wypełnione druki, wydane przez Zespół Szkół nr 2;
b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym
zawodzie;
c) umowę o pracę;
d) świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

Terminy składania dokumentów do szkoły ponadgimnazjalnej
dla młodzieży
Od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Od 21 do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły i dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
28 czerwca 2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Do 3 lipca 2019 r.– wydawanie przez szkołę kandydatom skierowań na badania lekarskie
Do 9 lipca 2019 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie:
- oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile
nie zostały wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej;
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
10 lipca 2019 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
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Terminy w postępowaniu uzupełniającym.
Od 11 do 16 lipca 2019 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Od 11 do 30 lipca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
31 lipca 2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Do 5 sierpnia 2019 r.– wydawanie przez szkołę kandydatom skierowań na badania lekarskie
Do 20 sierpnia 2019 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie:
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, o ile nie zostały wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej;
- zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
22 sierpnia 2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
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Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Warunki przyjęcia:
1. Kandydaci do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych muszą legitymować się świadectwem
ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum lub ośmioklasowej szkoły podstawowej.
2. Warunkiem przyjęcia do liceum dla dorosłych jest także ukończenie osiemnastego roku życia.
3. W przypadku dużej ilości kandydatów, o przyjęciu będzie decydować średnia ocen z przedmiotów
ogólnokształcących na świadectwie ukończenia wyżej wymienionych szkół.
4. Zachowuje się preferencja dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:
Od 6 maja do 8 lipca 2019 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Od 6 maja do19 lipca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
22 lipca 2019 r. godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Do 26 lipca 2019 r. - potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa
ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ośmioklasowej szkoły podstawowej.
29 lipca 2019 r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
Od 30 lipca do 9 sierpnia 2019 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Od 30 lipca do 19 sierpnia 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły i dokumentów, potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
21 sierpnia 2019 r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Do 26 sierpnia 2019 r. - potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa
ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub ośmioklasowej szkoły podstawowej.
28 sierpnia 2019 r. do godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
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