Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu
w roku szkolnym 2018/2019
Podstawa prawna:
•

Rozporządzenie 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

•

art. 157 ust. 1 prawo oświatowe - powoływanie komisji rekrutacyjnych na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 dla absolwentów
gimnazjum do:
- technikum - art. 20 zb ust. 1 w zw. z art. 155 ust. 4 p.w.p.o.,
- branżowej szkoły I stopnia - art. 20zb ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 3 p.w.p.o.

•

ZARZĄDZENIE NR 2/18 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której
mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok
szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.
§ 1.

1. Rekrutacja do Zespołu Szkół Nr 1 jest prowadzona z wykorzystaniem systemów informatycznych.
2. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych, objęci systemem rekrutacji elektronicznej w gimnazjum macierzystym, składają w
gimnazjum podania – kwestionariusze (wnioski), stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych.
3. Kandydaci nie objęci systemem rekrutacji elektronicznej w gimnazjum składają podania – kwestionariusze (wnioski) do Zespołu
Szkół Nr 1. Zespół Szkół Nr 1, który jest szkołą pierwszego wyboru wprowadza dane kandydata do Centralnej Bazy Danych.
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§ 2.
Terminy rekrutacji 2018/2019
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o
których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku
rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez
dostarczenie:
• oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie
zostały wcześniej złożone (por. punkt 3 – uzupełnienie
wniosku)
• zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
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Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postepowaniu
uzupełniającym

od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r.

od 11 do 18 lipca 2018 r.

od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018 r.

od 11 lipca do 27 lipca
2018 r.

od 22 do 26 czerwca 2018 r.

nie dotyczy

29 czerwca 2018 r.
godz. 12.00

30 lipca 2018 r.
godz. 12.00

do 3 lipca 2018 r.

do 13 sierpnia 2018 r.

do 9 lipca 2018 r.

do 21 sierpnia 2018 r.

7.
8.

zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych
Poinformowanie Małopolskiego Kuratora Oświaty przez dyrektora
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia o liczbie
wolnych miejsc w szkole.

10 lipca 2018 r.
godz. 12.00

22 sierpnia 2018 r.
godz. 12.00

11 lipca 2018 r.

23 sierpnia 2018 r.

1. Kandydaci nie objęci systemem rekrutacji elektronicznej składają dokumenty o przyjęcie do ZS Nr 1 w sekretariacie szkoły, w
terminie od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.
2. Kandydatów do Zespołu Szkół Nr 1, która jest szkołą pierwszego wyboru obowiązuje ujednolicone „podanie o przyjęcie do
szkoły”, które składają w szkole pierwszego wyboru według wzoru wygenerowanego przez system.
3. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem lub zawodem w naszej szkole w podaniu wskazują kolejno interesujące
ich oddziały.
4. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej rekrutacji ubiegających się do Zespołu
Szkół Nr 1, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, wprowadza szkoła, która jest szkołą pierwszego wyboru.
5. Kandydaci spoza systemu elektronicznej rekrutacji, ubiegający się o przyjęcie do ZS Nr 1, dostarczają w dniach od 22 do 26
czerwca 2018 r. do godz. 15.00, kopię świadectwa i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, poświadczone
przez dyrektora gimnazjum.
6. Kandydatów objętych systemem rekrutacji elektronicznej w gimnazjach nie obowiązuje składanie kopii świadectwa oraz kopii
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
7. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która wprowadziła jego dane do
systemu.
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§ 3.
1. Kandydaci do ZS Nr 1 składają następujące dokumenty:
• wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli szkoła jest szkołą pierwszego wyboru,
• poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
• poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych,
• zaświadczenie lub zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w § 5 ust. 7 pkt 1-3,
• 2 opisane na odwrocie fotografie.
Dodatkowo kandydaci wymienieni w § 6 załączają następujące dokumenty:
• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
§ 4.
1. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w ZS Nr 1 składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz oryginał zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, kandydat dołącza wygenerowaną przez system kartę informacyjną.
§ 5.
1. Kandydat może maksymalnie zdobyć 200 punktów w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.
2. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
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obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz
za inne osiągnięcia kandydatów, w tym:
• 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum
(zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu).
• 100 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego,
matematyki i dwóch przedmiotów wskazanych w § 5 ust. 5 oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie
ukończenia gimnazjum.
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
a)
język polski,
b)
historia i wiedza o społeczeństwie,
c)
matematyka,
d)
przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia),
e)
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,2.
4. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
a)
b)
c)
d)
e)

celujący – 18 pkt, (4 zajęcia edukacyjne 18 pkt. = 72 punkty)
bardzo dobry – 17 pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt

5. W rekrutacji kandydatów wybierających ZS Nr 1 punktowane są następujące przedmioty ustalone przez szkolną komisję
rekrutacyjno–kwalifikacyjną oraz wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
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dla: Technik mechanik, Technik mechatronik, Technik pojazdów samochodowych, Technik elektryk, Technik elektronik, , Technik
chłodnictwa i klimatyzacji:
1)
2)
3)
4)

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
fizyka

dla: Technik architektury krajobrazu:
1) język polski
2) matematyka
3) język obcy nowożytny
4) biologia
dla: Technik logistyk, Technik geodeta:
1)
2)
3)
4)

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka

dla Branżowej Szkoły I Stopnia:
1)
2)
3)
4)

język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka

6. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 7 pkt.
7. Za szczególne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, kandydat może uzyskać maksymalnie 18 pkt,
przy czym:
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1) za udział w konkursach organizowanych przez małopolskiego Kuratora Oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim kandydaci otrzymują:
• finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
• laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
• finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
2) za udział w konkursach organizowanych przez małopolskiego Kuratora Oświaty o zasięgu wojewódzkim kandydaci otrzymują:
• finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim – 7 pkt,
• laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
• finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt,
• za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
• za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
• za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
3) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 2-3, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 pkt,
b) krajowym – 3 pkt,
c) wojewódzkim – 2 pkt,
d) powiatowym – 1 pkt.
4) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy,
artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, 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 pkt.
8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art.
44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii,
fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
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b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub
danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób
określony w ust. 1, 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.
10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na
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świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1.
Dyscypliny indywidualne:
akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż
sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF,
kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe,
łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja
norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody,
snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon – do ITF, taekwon – do WAF, taniec
sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo,
żeglarstwo lodowe, modelarstwo kołowe.
Gry zespołowe:
baseball, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka
siatkowa plażowa, piłka wodna, psie zaprzęgi, rugby, unihokej.
Uwaga. W przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w w/w załączniku, a absolwent gimnazjum legitymuje się
odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna
decyduje o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.

9

11.

Konkursami, o których mowa w § 5 ust. 7 pkt. 2 organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty są:
Wykaz konkursów i olimpiad dla gimnazjalistów na rok szkolny 2017/2018

Olimpiady
•
•
•
•

Olimpiada Matematyczna Juniorów
Olimpiada Języka Angielskiego dla
Gimnazjalistów
Olimpiada Informatyczna
Gimnazjalistów
Olimpiada Historyczna
Gimnazjalistów

Konkursy przedmiotowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Małopolski Konkurs Języka Polskiego
Małopolski Konkurs Matematyczny
Małopolski Konkurs z Fizyki
Małopolski Konkurs Historyczny
Małopolski Konkurs Biologiczny
Małopolski Konkurs Geograficzny
Małopolski Konkurs Chemiczny
Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
Małopolski Konkurs Języka
Niemieckiego
Małopolski Konkurs Języka
Francuskiego

Konkursy tematyczne
•

•
•
•
•
•

•
•
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Konkurs historyczny „Na Polu
Chwały… - Damy i Kawalerowie Virtuti
Militari i Krzyża Walecznych w walce o
niepodległość i granice II
Rzeczypospolitej".
Konkurs języka hiszpańskiego „Różne
oblicza Hiszpanii”
Konkurs informatyczny „Od algorytmu
do programu”
Konkurs biblijny „Dzieje przymierza”
Konkurs biblijny „Z Dobrą Nowiną
przez życie”
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego
w latach 1887-1922. O niepodległość i
granice Rzeczypospolitej” – konkurs
ogólnopolski
„Papież Słowianin”. Ogólnopolski
konkurs wiedzy o czasach i osobie
Karola Wojtyły – Jana Pawła II
Ogólnopolski konkurs „Myśli Jana
Pawła II – Papieża Słowianina”

Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w poprzednich latach
Rok szkolny 2015/2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rok szkolny 2016/2017
•

konkurs języka polskiego
konkurs matematyczny
konkurs z fizyki
konkurs z historii
konkurs biologiczny
konkurs geograficzny
konkurs chemiczny
konkurs języka angielskiego
konkurs języka niemieckiego
konkurs języka francuskiego
konkurs wiedzy o społeczeństwie

•
•
•
•
•
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Małopolski Konkurs Języka Polskiego
Małopolski Konkurs Matematyczny
Małopolski Konkurs z Fizyki
Małopolski Konkurs Historyczny
Małopolski Konkurs Biologiczny
Małopolski Konkurs Geograficzny
Małopolski Konkurs Chemiczny
Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego
Małopolski Konkurs Języka Francuskiego
Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

Wykaz konkursów tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w poprzednich latach
Rok szkolny 2015/2016
Wojewódzkie/ogólnopolskie
1. Konkurs historyczny „Ani na chwilę nie złożyliśmy
broni…” Polacy w walce podczas II wojny
światowej 1939-1945
2. Konkurs historyczny „Polskie drogi do
niepodległości 1846 – 1915”
3. Konkurs języka hiszpańskiego „Hiszpania - kraj

Rok szkolny 2016/2017
Wojewódzkie/ogólnopolskie
1. Konkurs historyczny „Prezydentowi Rzeczypospolitej …
będę bezwzględnie posłuszny". W 70. rocznicę śmierci
Władysława Raczkiewicza Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 1939-1947
2. Konkurs języka hiszpańskiego „Różne oblicza Hiszpanii”
3. Konkurs informatyczny „Od algorytmu do programu”
11

kontrastów”
4. Konkurs wiedzy o teatrze „250 lat teatru
publicznego w Polsce”
5. Konkurs informatyczny „Rozwiązywanie
problemów z wykorzystaniem komputera”
6. Konkurs biblijny „Z mądrością Proroków przez
życie”

4. Konkurs biblijny „Z mądrością Proroków przez życie”

1. „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” –
ogólnopolski
2. „Papież Słowianin”. Ogólnopolski konkurs wiedzy o
czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II
3. Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”

„Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w
latach 1914-1989”
2. „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
3. „Papież Słowianin”. Ogólnopolski konkurs wiedzy
o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II
4. Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”
1.

§ 6.
1. W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo na liście jak w § 3 mają:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
3) kandydaci z problemami zdrowotnym ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni
specjalistycznej,
4) osoby, które mają trudną sytuację rodzinną lub zdrowotną:
• pochodzą z rodzin wielodzietnych,
• posiadają jednego lub obu rodziców niepełnosprawnych,
• posiadają niepełnosprawne rodzeństwo,
• objęci są rodziną zastępczą,
• są wychowywanie przez jednego z rodziców,
5) dzieci nauczycieli.
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§ 7.
1. Na podstawie uzyskanych punktów przez kandydatów do szkoły, system elektroniczny tworzy listy rankingowe kandydatów do
ZS Nr 1.
2. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do ZS Nr 1 nastąpi w dniu 10 lipca 2018 r. o godz. 12:00.
§ 8.
Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna dokumentuje swoją pracę i ogłasza wyniki rekrutacji według wzorów
dokumentów generowanych przez system, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością
uzyskanych punktów.
§ 9.
Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
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