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ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI KADYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ POADGIMAZJALYCH W BEICACH
W ROKU SZKOLYM 2018/2019
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ POADGIMAZJALYCH W BEICACH
OGŁASZA ZASADY REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH TECHIKUM
A ROK SZKOLY 2018/2019
Zgodnie z art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.
poz. 59 ze zm. poz. 949, 2203), art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. poz. 949, 2203), § 10 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) 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,
Zarządzeniem nr 3 /2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów
składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 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, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim.
Dyrekcja szkoły podaje zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Benicach na rok szkolny 2018/2019.

I. Planowane w roku szkolnym 2018/2019 kierunki kształcenia:
Technikum Hodowli Koni - Profil Policja Konna - 4 letnie
Technikum Leśne - 4 letnie
II. Wymagane dokumenty:
a) Podanie – druk dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
b) Świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu
gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum.
c) Dwie fotografie podpisane na odwrocie,
d) Zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
e) Karta zdrowia,
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f) Zgłoszenie pobytu czasowego – w przypadku kandydatów ubiegających się o miejsce
w internacie szkolnym (druk do pobrania z działu rekrutacja na szkolnej stronie
internetowej).
Dodatkowe dokumenty do 26 czerwca 2018r. można dołączyć:
a) opinię publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej,
b) zaświadczenie komisji konkursowej ( finalista, laureat),
c) inne dyplomy i zaświadczenia.
II. Harmonogram
Termin w rekrutacji
zasadniczej

Termin w rekrutacji
uzupełniającej

Rodzaj czynności

od 9 maja 2018 r.
do 19 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

od 12 lipca 2018 r.
od godz. 12.00
do 16 lipca 2018 r.
do godz. 15.00

od 9 maja 2018r. do 5
lipca 2018r.

od 12 lipca 2018r. do 3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
sierpnia 2018r.
wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20 t ust.
7 ustawy o systemie oświaty w związku z
art. 149 ust.4 i ust.7, art. 155 ust. 4 i ust.7
art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy
wprowadzające
x
Złożenie wniosku o przyjęcie do:
- klasy pierwszej szkoły lub oddziału klasy
pierwszej szkoły, w której program
nauczania realizowany w szkole lub
oddziale wymaga od kandydatów
szczególnych indywidualnych
predyspozycji (art. 20 f ust. 5 ustawy o
systemie oświaty w związku z art. 149 ust.
4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy –
Przepisy wprowadzające),
- klasy pierwszej liceum
ogólnokształcącego sportowego,
technikum sportowego, branżowej szkoły

od 9 maja 2018 r.
do 22 maja 2018 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas
pierwszych trzyletnich liceów
ogólnokształcących, czteroletnich
techników i branżowych szkół I stopnia
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
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I stopnia sportowej, liceum
ogólnokształcącego mistrzostwa
sportowego, technikum mistrzostwa
sportowego, branżowej szkoły I stopnia
mistrzostwa sportowego oraz oddziału
sportowego klasy pierwszej liceum
ogólnokształcącego z oddziałami
sportowymi, technikum z oddziałami
sportowymi, branżowej szkoły I stopnia z
oddziałami sportowymi lub oddziału
mistrzostwa sportowego klasy pierwszej
liceum ogólnokształcącego z oddziałami
mistrzostwa sportowego, technikum z
oddziałami mistrzostwa sportowego,
branżowej szkoły I stopnia z oddziałami
mistrzostwa sportowego
- klasy pierwszej liceum
ogólnokształcącego dwujęzycznego,
technikum dwujęzycznego oraz oddziału
dwujęzycznego klasy pierwszej liceum
ogólnokształcącego z oddziałami
dwujęzycznymi lub technikum z
oddziałami dwujęzycznymi,
- oddziału międzynarodowego klasy
pierwszej liceum ogólnokształcącego z
oddziałami międzynarodowymi,
technikum z oddziałami
międzynarodowymi lub branżowej szkoły
I stopnia z oddziałami
międzynarodowymi.
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych, o którym mowa w art. 20f
ust. 5 ustawy o systemie oświaty w
związku z art. 149 ust.4, art. 155 ust. 4,
art. 165 ust. 3 ustawy – Przepisy
wprowadzające.
Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej, o których mowa w art. 20h ust.
1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty
w związku z art. 149 ust.4 i ust.7, art. 155
ust. 4 i ust. 7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy
– Przepisy wprowadzające.
Przeprowadzenie sprawdzianu
kompetencji językowych, o którym mowa
w art. 20j ust. 1 ustawy o systemie
oświaty w związku z art. 149 ust. 4 i ust. 7,
art. 155 ust. 4 i ust. 7 ustawy – Przepisy
wprowadzające, sprawdzianu
kompetencji językowych o którym mowa
w art. 7b ust. 1c ustawy o systemie
oświaty w związku z art. 149 ust.4 i ust. 7
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do 1 sierpnia 2018 r.
(środa)

Od 15 czerwca 2018r. do x
19 czerwca 2018r. do
godz. 15.00
od 22 czerwca 2018 r.
x
do 26 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

do 28 czerwca 2018 r.

dnia 6 lipca 2018 r.
do godz. 12.00

do 10 lipca 2018 r.
do godz. 15.00

art. 155 ust. 4 i ust. 7 ustawy – Przepisy
wprowadzające
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu, o którym mowa w art. 20 f
ust. 5 ustawy o systemie oświaty w
związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4,
art. 165 ust. 3 ustawy – Przepisy
wprowadzające
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej, o których mowa w
art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o
systemie oświaty
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu kompetencji językowych, o
którym mowa w art. 20j ust. 1 ustawy, w
tym w szkole ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej z oddziałem
międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust.
1c ustawy o systemie oświaty
Możliwość dokonania zmiany wybranych
szkól

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy
pierwszej liceum ogólnokształcącego,
technikum i branżowej szkoły I stopnia
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
do 3 sierpnia 2018 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
liceum ogólnokształcącego, technikum i
szkoły branżowej I stopnia oraz
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
dnia 7 sierpnia 2018 r. do Podanie do publicznej wiadomości przez
godz. 12.00
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów niezakwalifikowanych
do 9 sierpnia 2018 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
do godz. 12.00
albo kandydata pełnoletniego woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i
oryginału zaświadczenia o wynikach
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egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do liceum ogólnokształcącego,
technikum i branżowej szkoły I stopnia,
a w przypadku technikum i branżowej
szkoły I stopnia - także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o
braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.
dnia 11 lipca 2018 r.
dnia 10 sierpnia 2018 r. do Podanie do publicznej wiadomości przez
do godz. 12.00
godz. 12.00
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
dnia 12 lipca 2018r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. do Poinformowanie przez dyrektora liceum
godz. 15.00
godz. 15.00
ogólnokształcącego, technikum i
branżowej szkoły I stopnia kuratora
oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole.

II. Zasady rekrutacji
Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnokwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów otrzymanych za:
1.

przeliczane na punkty (maks. 100 punktów) za wyniki egzaminu gimnazjalnego
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt
procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
a) język polski

- maks. 20 punktów,

b) historia i wiedza o społeczeństwie

- maks. 20 punktów,

c) matematyka

- maks. 20 punktów,

d) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka chemia) - maks. 20 punktów,
e) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

- maks. 20 punktów.

2. oceny z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie
ukończenia gimnazjum (maks. 72 punkty)
a) język polski

– maks. 18 punktów

b) matematyka

– maks. 18 punktów

c) biologia

– maks. 18 punktów

d) język obcy

– maks. 18 punktów
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stopień celujący

– 18 punktów



stopień bardzo dobry

– 17 punktów



stopień dobry

– 14 punktów



stopień dostateczny

– 8 punktów



dopuszczający

– 2 punkty

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
4. szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum i jednocześnie umieszczone w: Wykazie zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.
z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r.
w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016r. –
przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.)
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019opublikowanym
przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w dniu 28 lutego 2018 r. (maks. 18
punktów), w tym:
1) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzki
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie
oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
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c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3
punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

–

przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
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5) za uzyskanie w zawodach sportowych o zasięgu:
a) międzynarodowym –miejsca 1-8 – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym –miejsca 1-6 – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim –miejsca 1-3 – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym –miejsca 1-3 – przyznaje się 1 punkt;
6) za uzyskanie nagrodzonego miejsca lub zwycięskiego tytułu, a także wyróżnienie
przyznane na podstawie regulaminu zawodów (z wyłączeniem wyróżnień, nagród itp.
uzyskanych za uczestnictwo w zawodach) w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy
(innych niż wymienione w podpunktach 1-4) 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.
UWAGA:
w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 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 punktów.
5. szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum (maks. 3 punkty): §3 pkt.- niezależnie od ilości potwierdzonych osiągnięć.
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, Olimpiad: Matematycznej,
Informatycznej, Języka angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie
Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim
(organizowanych przez kuratora oświaty) i ponadwojewódzkim (organizowanych przez
właściwych kuratorów oświaty na podstawie zawartego porozumienia) są przyjmowani
do szkoły w pierwszej kolejności.
Kandydat, aby móc skorzystać z powyższych uprawnień ma obowiązek złożenia
następujących dokumentów:
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a) Zaświadczenie komitetu głównego olimpiady przedmiotowej (tytuł laureata,
finalisty),
b) Zaświadczenie komitetu głównego olimpiady dla gimnazjalistów przeprowadzanej
na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (tytuł laureata, finalisty),
c) Zaświadczenie komisji konkursowej, konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty lub ponadwojewódzkim
organizowanych przez właściwych kuratorów oświaty na podstawie zawartego
porozumienia (tytuł laureata).
Dokument można złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły (pomiędzy 09 maja
a 19 czerwca), albo wraz z kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (pomiędzy 22 a 26 czerwca).
Przyjmujemy poświadczone kopie tych dokumentów (oryginał do wglądu).
6. Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów:
a) sieroctwa, przebywania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
b) wielodzietności rodziny kandydata,
c) niepełnosprawności kandydata,
d) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
e) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
f) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
g) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie,
h) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Procedura odwoławcza:
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (czyli od 11 lipca 2018 r.) rodzic
kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do ZSP w Beniach;
2. Komisja rekrutacyjna przygotowuje uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu 5 dni od
złożenia
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3. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia, rodzic
kandydata może złożyć do dyrektora ZSP w Benicach odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej;
4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, dyrektor ZSP w Benicach rozpatruje
odwołanie.

Benice, dnia 09.04.2018r.

