Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku

ZASADY REKRUTACJI
DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W LIDZBARKU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287,
1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737)
 Zarządzenie nr 4 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny
2020/2021 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ W LIDZBARKU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

TECHNIKUM
 5-letnie technikum w zawodzie technik budownictwa


5-letnie technikum w zawodzie technik reklamy



5-letnie technikum w zawodzie technik organizacji turystyki

BRANŻOWA SZKOŁA I ST.
 3-letnia szkoła branżowa I stopnia (dla pracowników młodocianych)
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O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej 5- letniego TECHNIKUM decydować będą:
1. oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących
przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, geografia
2. liczba punktów z egzaminu ósmoklasisty (wynik z języka polskiego, wynik z matematyki,
wynik z języka obcego nowożytnego)
3. szczególne osiągnięcia
 ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
4. aktywność społeczna
 udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na
szczeblu wojewódzkim,
 osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym
 stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza`

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej 3- letniej BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
decydować będą:
1. oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących
przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, geografia
2. liczba punktów z egzaminu ósmoklasisty (wynik z języka polskiego, wynik z matematyki,
wynik z języka obcego nowożytnego)
3. szczególne osiągnięcia
 ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
4. aktywność społeczna
 udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu
wojewódzkim,
 osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym
 stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza`
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ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW:
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny
z

języka

polskiego

i

trzech

wybranych

zajęć

edukacyjnych,

a

także

za

wyniki

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz inne osiągnięcia kandydatów wynosi 200 pkt.

w tym:
1. 100 pkt – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny, świadectwo
z wyróżnieniem, osiągnięcia szczególne oraz aktywność społeczną
72 pkt – ogólna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć
edukacyjnych z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły: język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, geografia
7 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej z wyróżnieniem
18 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż
jedno szczególne osiągnięcie z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 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 w tym:
 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
 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,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
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 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 4-5,
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;
3 pkt - aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza
w formie wolontariatu
2. 100 pkt – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za wyniki egzaminu
ósmoklasisty: wynik z j. polskiego, wynik z matematyki, wynik z języka obcego nowożytnego.
2a. Wyniki za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej przeliczane są na punkty.
Obowiązuje zasada, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 18 punktów.
2b. Punktację za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się według
następujących kryteriów:

Ocena

6

5

4

3

2

Punkty

18

17

14

8

2

2c. Punkty za egzamin ósmoklasisty mnożone są odpowiednio przez 0,35 (wynik
z j. polskiego i wynik z matematyki), a wynik z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3).
3. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów w przypadku posiadania równej liczby
punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wyżej wymienionych są:
 łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty,
 ocena zachowania,
 średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej
3a. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
4. Podczas przyjmowania uczniów do poszczególnych typów szkół w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
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 kandydat z rodziny wielodzietnej,
 kandydat niepełnosprawny
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 kandydat posiadający niepełnosprawne rodzeństwo
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 objęcie kandydata pieczą zastępczą
 kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, (opinia publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej)
5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustali listę rezerwową, na której znajdą się kandydaci
w kolejności od największej liczby punktów lecz niewystarczającej do przyjęcia do szkoły
podczas pierwszego rozpatrywania wniosków przez komisję.
6. Kandydaci z listy rezerwowej mogą zostać przyjęci na zwolnione miejsca według
kolejności na liście rezerwowej.
7. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w ciągu 14 dni
od ogłoszenia rekrutacji.
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TERMINY REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W LIDZBARKU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Czynność absolwenta szkoły podstawowej/

Termin

czynność Szkolnej Komisji Kwalifikacyjno-Rekrutacyjnej
od 11 maja 2020 r.
do 23 czerwca 2020 r.



od 26 czerwca 2020 r.
do 30 czerwca 2020 r.



do 24 czerwca 2020 r.



do 13 lipca 2020 r.



do 14 lipca 2020 r.



do 13 lipca 2020 r.



21 lipca 2020 r.



do 21 lipca 2020 r.
do godz. 15.00



składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną
listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru
kształcenia w danym zawodzie
potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata
pełnoletniego – woli przyjęcia w postaci:
1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty
2. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole
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*REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
1) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające do oddziałów,
w których nie wypełniono ustalonych planem naboru limitu miejsc.
2) Wolne miejsca zostaną ogłoszone w terminie do 22 lipca 2020 r. (do godz. 12.00).
3) Składanie wniosków i oryginałów dokumentów do szkół, które prowadzą nabór
uzupełniający przez kandydatów nie przyjętych do żadnej ze szkół – w terminie od 22 lipca
do 27 lipca 2020 r.
4) Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – do 17 sierpnia 2020 r.

Opracowała
Martyna Wilimska
Przewodnicząca Zespołu ds. Rekrutacji

Lidzbark, dnia 12 lutego 2020 r.
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