Zarządzenie nr PZ Nr 1/ 1 /2018
Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących
im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie:

zasad rekrutacji do klas pierwszych w Powiatowym Zespole Nr 1 Szkół
Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu w roku szkolnym
2018/2019

Podstawa prawna:
1. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.60)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum.
3. Zarządzenia nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie terminów przeprowadzenia 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 2017/18 w województwie małopolskim
Zarządza się co następuje:
§1
Rekrutację kandydatów ubiegających się do klasy pierwszej przeprowadza Szkolna Komisja
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły zwana dalej Komisją
w składzie:
Iwona Malewska-Rachwał przewodnicząca Komisji
Mariola Madej
sekretarz i członek Komisji
Piotr Pyrdoł
członek Komisji
Marta Drabczyk
członek Komisji
Jerzy Majkut
członek Komisji
Joanna Zięba
członek Komisji
Izabela Sieranc
członek Komisji
Barbara Formas
członek Komisji
§2
Zadania Komisji:
1. Weryfikacja spełniania przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Ustalenie i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
3. Ustalenie i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

§3
Tryb pracy Komisji:
1. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji.
2. Przewodniczący Komisji ustala organizację pracy posiedzeń Komisji.
3. Osoby wchodzące w skład Komisji są obowiązane do nieujawniania informacji
o przebiegu posiedzenia i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra
osobiste kandydata lub jego rodziców.
4. Posiedzenia Komisji są protokołowane, w szczególności zawierają: datę posiedzenia,
skład członków komisji obecnych na posiedzeniu a także informację o podjętych
czynnościach i rozstrzygnięciach.
5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 2/3 jej składu.
6. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
a. listy kandydatów wraz z liczbą uzyskanych punktów,
b. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
c. listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
d. informację o wolnych miejscach,
e. listy kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.
§4
Dokumentacja:
1. Kandydat do szkoły składa następujące dokumenty:
a. wniosek o przyjęcie do szkoły w systemie rekrutacji elektronicznej,
b. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
lub oryginał dokumentu,
c. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginał dokumentu,
d. dwie podpisane na odwrocie fotografie,
e. oryginał lub poświadczoną kopię opinii wydanej przez publiczną poradnię
psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie
pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
ponadgimnazjalnej,
f. oryginał lub potwierdzoną za zgodność przez dyrektora gimnazjum kopię
zaświadczenia o uzyskaniu przez kandydata tytułu laureata lub finalisty konkursów
o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim,
g. karta zdrowia ucznia.
2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:
a. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
b. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

§5
Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego:
1. Szkoła prowadzi w roku szkolnym 2018/2019 rekrutację do klas pierwszych
o następujących rozszerzeniach:
a. klasa biologiczno – chemiczna (przedmioty punktowane: j. polski, matematyka,
biologia, chemia)
b. klasa matematyczno – biologiczno – chemiczna (przedmioty punktowane: j. polski,
matematyka, biologia, chemia)
c. klasa polonistyczno – historyczno – wos (przedmioty punktowane: j. polski,
matematyka, historia, wos)
d. klasa polonistyczno – historyczno – angielska (przedmioty punktowane: j. polski,
matematyka, historia, j. angielski)
e. klasa matematyczno – geograficzno – angielska (przedmioty punktowane: j. polski,
matematyka, geografia, j. angielski)
f. klasa matematyczno – fizyczno – angielska (przedmioty punktowane: j. polski,
matematyka, fizyka, j. angielski)
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych
w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200 punktów w tym:
a. 100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
b. wynik egzaminu gimnazjalnego wyrażony w skali procentowej dla zadań z zakresu:
język polski, historia i społeczeństwo, matematyka, przedmioty przyrodnicze oraz
język obcy nowożytny na poziomie podstawowym mnożony przez 0,2 pkt.,
c. 100 punktów – punkty uzyskane za oceny uzyskane na zakończenie gimnazjum
z przedmiotów opisanych w § 5 pkt 1 lit. a-h (maksymalnie 80 pkt.) oraz 20 pkt za
inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. Sposób przeliczania ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a. celujący – 18 punktów,
b. bardzo dobry – 17 punktów,
c. dobry – 14 punktów,
d. dostateczny – 8 punktów,
e. dopuszczający – 2 punkty.
4. Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć kandydata wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum:
a. uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem – 7 punktów,
b. wolontariat – 3 punkty.
5. Sposób przeliczania na punkty
innych osiągnięć kandydata reguluje
§ 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
a w szczególności:
a. zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień;
b. zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy;
c. zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty;
d. zawody wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.4 ustawy;

e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit. a-d,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły.
6. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo
ukończenia gimnazjum.
7. W przypadku kandydatów powracających z zagranicy dokumenty wymienione
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami
polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty
innych państw.
§6
Etapy postępowania rekrutacyjnego:
1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym
etapie postępowania są brane pod uwagę kryteria opisana w § 5.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi,
ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
potwierdzonymi opiniami publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
a. wielodzietność rodziny,
b. niepełnosprawność kandydata,
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
§7
Terminy Rekrutacji:
a/ od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. do godz.15.00 – złożenie wniosku o przyjecie do
szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
b/ od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego;
c/ 29 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do
szkoły;
d/ od 02 lipca do 9 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły
poprzez złożenie oryginałów dokumentów: świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone;
e/ 10 lipca 2018 r o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły;
f/ 11 lipca 2018 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty
o liczbie wolnych miejsc.

Terminy rekrutacji uzupełniającej w przypadku wolnych miejsc:
a/ od 11 lipca do 27 lipca 2018 r. do godz. 14.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z wymaganymi dokumentami;
b/ 30 lipca 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły;
c/ od 31 lipca do 21 sierpnia 2018 r. do godz. 14.00 - potwierdzenie woli uczęszczania do
szkoły poprzez złożenie oryginałów dokumentów: świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone;
d/ 22 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły;
e/ 23 sierpnia 2018 r. - poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora
Oświaty o liczbie wolnych miejsc.
§8
Tryb odwoławczy od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej:
1. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej określa Komunikat
Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury odwoławczej w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół z dnia 05 lutego
2018 r.
2. Decyzja Komisji może ulec uchyleniu, jeżeli w trakcie postępowania
kwalifikacyjnego zostały naruszone zasady niniejszego Zarządzenia lub inne przepisy.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły
Jolanta Bąk

