Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach
na rok szkolny 2020/2021





Opracowano na podstawie :
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie
do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół
i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
i centrów,
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja RekrutacyjnoKwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzona zostanie
z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Kandydaci dokonują tylko i wyłącznie rejestracji elektronicznej
w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły,
w tym wymagane załączniki zgodnie z § 11a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), mogą być
procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Na podstawie § 11b ww. Rozporządzenia listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
oraz przyjętych i nieprzyjętych) mogą zostać podane do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach prowadzi nabór w następujących kierunkach:

Typ szkoły

Długość
cyklu
kształcenia

Zawód
technik logistyk

Technikum

technik fotografii i multimediów
technik żywienia i usług
gastronomicznych
ogółem

5 lat

Planowana
liczba
oddziałów

Liczba miejsc
w oddziałach

1

32

0,5

16

0,5

16

2

64

Branżowa
Szkoła
I stopnia

wielozawodowa

3 lata

ogółem

1

32

1

32

Przyjmowanie zgłoszeń:
Kandydaci składają w sekretariacie uczniowskim Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach w terminie
od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
System naborowy umożliwia złożenie wniosku elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego. Jednakże warunkiem
skorzystania z tej metody jest to, aby wszyscy rodzice/opiekunowie kandydata wskazani we wniosku posiadali Profil
Zaufany.
Terminy rekrutacji :
1. od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
2. od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – dostarczenie zaświadczenia o wyniku egzaminu
ósmoklasisty
3. 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
4. do 14 sierpnia 2020 r.– wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy
zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku
złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
5. od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie
do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

I.

Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem
z listy przyjętych.
6. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
Do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2020 r.
kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów.
II.
a)
b)
c)
d)
e)

Dokumentację kandydata do szkoły ponadpodstawowej stanowią:
wniosek absolwenta szkoły wraz z danymi (adres ucznia, adres rodziców-opiekunów, telefon, deklaracja wyboru
szkoły, numer pesel),
świadectwo ukończenia szkoły,
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
karta zdrowia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie
dwa podpisane zdjęcia,

f) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów
niepełnosprawnych
g) w przypadku szkoły branżowej I stopnia do podania należy dołączyć umowę o pracę lub zaświadczenie
od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego-nauki zawodu z dniem
01.09.2020 r.
III.
Kwalifikowanie kandydatów do szkół ponadpodstawowych
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje punkty za:
Zagadnienie

Punktacja szczegółowa
dopuszczający – 2 punkty

Punktacja maksymalna

dostateczny – 8 punktów
Język polski

dobry – 14 punktów

18 punktów

bardzo dobry –17 punktów
celujący – 18 punktów
Pierwsze wybrane
zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

18 punktów

Drugie wybrane zajęcia
jak w przypadku języka polskiego
edukacyjne

18 punktów

Trzecie wybrane zajęcia
jak w przypadku języka polskiego
edukacyjne

18 punktów

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

7 punktów

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły:
1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty
na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 7 punktów
c)
tytułu
finalisty
konkursu
tematycznego
lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 10 punktów
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 4 punkty
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 3 punkty
3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –
10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

18 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5 punktów
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 3 punkty
4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem
albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 10 punktów
e) tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 4 punkty
f) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej – 3 punkty
5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych
niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty
b) krajowym – 3 punkty
c) wojewódzkim – 2 punkty
d) powiatowym – 1 punkt
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

3 punkty

Stosuje się §8.1 rozporządzenia MEN z dnia
Absolwenci zwolnieni z egzaminu zewnętrznego przez Dyrektora
21 sierpnia 2019 r.
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
Egzamin zewnętrzny
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
 język polski – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent,
 matematyka – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent,
 jeden z przedmiotów do wyboru spośród przedmiotów o
których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt. 4 ustawy o systemie
oświaty – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2
punktu za każdy uzyskany procent.
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

100 punktów
maksymalnie 30 punktów
maksymalnie 30 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów

200 punktów

I.

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny są brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych typów szkół
i profili:
Technikum (zawód technik żywienia i usług gastronomicznych) - język polski, matematyka, język obcy, chemia
Technikum (zawód technik logistyk) - język polski, matematyka, język obcy, informatyka
Technikum (zawód technik fotografii i multimediów ) - język polski, matematyka, język obcy, chemia
Szkoła Branżowa I stopnia (klasa wielozawodowa) – język polski, matematyka, język obcy, informatyka
Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów
przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach
rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów
podanych w poprzednich punktach.
Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów
do wyczerpania limitu miejsc.
Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
pierwszeństwo mają:
1) Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej
2) Kandydaci, którzy spełniają jedno lub więcej kryteriów: 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
Kolejnymi kryteriami są:
3) ocena z zachowania
4) średnia z przedmiotów obowiązkowych
5) ocena z języka obcego
6) ocena z matematyki
Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole
podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego
za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum lub szkołę podstawową w latach wcześniejszych i podlegają obowiązkowi
nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 poz. 1943) mogą
uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
Siedem dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata
lub pełnoletni kandydat może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem.
Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wnosi rodzic lub pełnoletni kandydat w terminie siedmiu dni
od otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu siedmiu dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora
służy skarga do sądu administracyjnego.

dyrektor szkoły
mgr inż. Jacek Stebel

