ZASADY REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY
2018/2019
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. M. RATAJA W RESZLU
1. Szczegółowe zasady rekrutacji

1. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w:
1) rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
2) rozdziale 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz.
2169) – w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26
stycznia 2017 r., w zakresie uregulowanym ustawą z
dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
3) rozporządzeniu 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 (Dz. U. z
2017 r. poz. 586),
4) rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16
marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017
r. poz. 610),
5) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia
2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne
kursy zawodowe, uczniów tych szkól, studentów,
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz
uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1144 ze zm.).

2. Typy szkół do których ogłasza się nabór:

1. Liceum Ogólnokształcące o profilu pożarniczym z
elementami ratownictwa medycznego – 3 letnie
2. Technikum Informatyczne - programowanie i testowanie
gier komputerowych – 4 letnie
3. Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej - cyfrowe procesy
graficzne – 4 letnie
4. Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki
Odnawialnej – 4 letnie
5. Technikum Architektury Krajobrazu - bukieciarstwo i
dekoracje roślinne – 4 letnie
6. Technikum Technologii Drewna – 4 letnie
7. Szkoła Branżowa I stopnia – zawody: stolarz, ślusarz,
operator obróbki skrawaniem, tapicer, szwaczka,
sprzedawca, fryzjer, kucharz, piekarz, elektryk,
mechanik pojazdów samochodowych i inne.
3. Zasady rekrutacji
1. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w
formie pisemnej i elektronicznej.
2. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej jest
założenie konta (kliknij tu), wydrukowanie
podania i dostarczenie do sekretariatu szkoły
wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 26
czerwca 2018 r. do godz. 15.00
3. Założenie konta w systemie elektronicznej
rejestracji kandydata jest możliwe w szkole.
4. Do wniosku załącza się:
1. Świadectwo ukończenia gimnazjum
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
3. Kartę zdrowia
4. 2 zdjęcia legitymacyjne
5. Zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w określonym zawodzie
(dotyczy wszystkich techników i szkoły
zawodowej) do 10 lipca 2018 r
(UWAGA:UCZEŃ UZYSKA POWYŻSZE
ZAŚWIADCZENIE PO BEZPŁATNYCH
BADANIACH LEKARSKICH, NA KTÓRE
SZKOŁA KIERUJE PO DOSTARCZENIU
ORYGINAŁÓW ŚWIADECTWA
UKOŃCZENIA GIMNAZJUM I
ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO )
6. Oświadczenie pracodawcy o przyjęciu
kandydata na praktyczną naukę zawodu
(dotyczy szkoły zawodowej)
7. Dodatkowo, o ile jest:
• Opinia Poradni PsychologicznoPedagogicznej
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego
4. Etapy postępowania rekrutacyjnego

1. Założenie konta w systemie elektronicznej rejestracji
kandydata.
2. Wybór szkół, do których kandydat chce zostać przyjęty.
3. Weryfikacja wniosków kandydatów przez Komisję
Rekrutacyjną.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych.
Informacja dostępna w sekretariacie szkoły.
5. Dostarczenie przez kandydata oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz wyników egzaminu
gimnazjalnego w celu potwierdzenia podjęcia nauki w
danej szkole. Uwaga: Złożenie wyżej wymienionych
dokumentów jest konieczne, aby kandydat został
przyjęty do szkoły.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjęty do klas pierwszych. Informacja dostępna w
sekretariacie szkoły.
7. Postępowanie odwoławcze.
8. Postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po
przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła
dysponuje nadal wolnymi miejscami.
5. Kalendarium rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych
Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok
szkolny 2018/2019 do szkół ponadgimnazjalnych:
1. od 07 maja (poniedziałek) do 12 czerwca (wtorek)
do godz.15.00 składanie dokumentów do szkół ze
wskazaniem wybranych oddziałów;
2. od 07 maja (poniedziałek) do 26 czerwca
(czwartek) do godz.15.00 dostarczenie przez
kandydata do wybranych szkół poświadczonych przez
dyrektora gimnazjum kopii świadectwa ukończenia
gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego;
3. od 22 czerwca (piątek) można dostarczać
oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
4. 02 lipca (poniedziałek) o godz. 10:00 publikacja list
zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych;
5. od 02 lipca (poniedziałek) od godz. 10:00 do 10
lipca (wtorek) do godz.14.00 złożenie przez
kandydata oświadczenia woli podjęcia nauki w danej
szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci do szkół
zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na
badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;
6. 11 lipca (środa) o godz.12.00 podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły;
6. Ustala się następujące przedmioty, które będą przeliczane ze świadectwa
kandydata do klasy pierwszej na punkty:

•
•
•
•
•
•
•

Liceum ogólnokształcące – j. polski, matematyka,
wychowanie fizyczne, informatyka;
Technik architektury krajobrazu (bukieciarstwo i
dekoracje roślinne)– j. polski, matematyka,
zajęcia techniczne, plastyka;
Technik informatyk (programowanie i testowanie
gier komputerowych – e-sport)– j. polski,
matematyka, informatyka, zajęcia techniczne;
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – j. polski,
matematyka, informatyka, plastyka;
Technik technologii drewna (design w
meblarstwie) – j. polski, matematyka,
informatyka, wychowanie fizyczne,
Technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej – j. polski, matematyka,
informatyka, zajęcia techniczne;
Branżowa szkoła I stopnia (wielozawodowa)– j.
polski, matematyka, informatyka, wychowanie
fizyczne.

7. Procedura odwoławcza
1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji
Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w
terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o
uzasadnienie.
3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia może wnieść do dyrektora szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
Obowiązuje forma pisemna.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia
Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu
administracyjnego.

