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Procedura rekrutacji uczniów do
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich
im.Emilii Gierczak w Kołobrzegu
Zasady rekrutacji do szkół regulują:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na
punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,
składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz.U.2015.1942).
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów
1. W terminie od nie krótszym niż 14 dni i nie później niż do pierwszego wtorku po
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych rodzice lub pełnoletni kandydat
składają wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.
2. Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od ostatniego
dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do pierwszego wtorku po zakończeniu zajęć.
3. Do wniosku do wniosku dołącza się
1) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów
uwzględniających potrzeby osób objętych szczególną opieką Państwa:
• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowaniu dziecka,
• dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
2) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów
określonych przez organ prowadzący,
3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli
organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie
kandydata,
4) dokumenty potwierdzające przez kandydata warunków przyjęcia do
szkoły:
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• świadectwo ukończenia gimnazjum,
• zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego,
• oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych
przez kandydata,
• zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim,
• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu,
• opinie PPP w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z
problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna
1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje i ustala jej zadania Dyrektor Szkoły.
2. W skład Komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna weryfikuje spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
4. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez jej Przewodniczącego.
5. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokoły, zawierające w
szczególności:
• datę posiedzenia,
• imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji,
• informacje o podjętych czynnościach i rozstrzygnięciach,
• podpisy przewodniczącego i członków.
6. Do protokołu postepowania rekrutacyjnego dołącza się:
• listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły,
• informacje o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego,
• listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
• listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
7. Przewodniczący komisji wyznacza termin do złożenia dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniach oraz zwraca się do organu prowadzącego,
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, o potwierdzenie tych okoliczności
w terminie 3 dni od pierwszego wtorku po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych.
8. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie później niż w terminie 22 dni od
ostatniego dnia weryfikacji wniosków.
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Kwalifikowanie kandydatów do szkoły
I. Pierwszy etap rekrutacji.
1. przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje ilość punktów
uzyskanych jako suma:
a) punktów otrzymanych za wyniki egzaminów gimnazjalnych,
Przedmioty objęte egzaminem gimnazjalnym

Liczba punktów

Język polski

Wynik w % x 0,2

Historia i wiedza o społeczeństwie

Wynik w % x 0,2

Matematyka

Wynik w % x 0,2

Przedmioty przyrodnicze

Wynik w % x 0,2

Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

Wynik w % x 0,08

Język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym

Wynik w % x 0,12

b) punktów za wybrane zajęcia edukacyjne: z języka polskiego oraz z 3
obowiązkowych przedmiotów ustalonych przez Dyrektora Szkoły,
Oceny

Liczba punktów

celujący

po 20 pkt

bardzo dobry

po 16 pkt

dobry

po 12 pkt

dostateczny

po 8 pkt

dopuszczający

po 2 pkt

c) punktów za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum,
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

7 pkt
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5 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej

10 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej

4 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej

3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
przedmiotowego

10 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego

7 pkt

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego

5 pkt

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7pkt

tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

5 pkt

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego

3 pkt

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 7 pkt
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej
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dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej

5 pkt

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej

7 pkt

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej

3 pkt

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej

2 pkt

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4
rozporządzenia, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym

4 pkt

krajowym

3 pkt

wojewódzkim

2 pkt

powiatowym

1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 13 punktów.
d) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,
e) za osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, w tym środowiska
szkolnego, szczególnie wolontariatu – 2 punktów.
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii,
wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za
uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażone w stopniach:
Oceny

Liczba punktów

celujący

po 20 pkt

Liczbę punktów
uzyskaną po
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po 16 pkt

dobry

po 12 pkt

dostateczny

po 8 pkt

dopuszczający

po 2 pkt
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zsumowaniu punktów z
tych zajęć dzieli się
przez 2

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażone w stopniach:
Oceny

Liczba punktów

celujący

po 20 pkt

bardzo dobry

po 16 pkt

dobry

po 12 pkt

dostateczny

po 8 pkt

dopuszczający

po 2 pkt

Liczbę punktów
uzyskaną po
zsumowaniu punktów z
tych zajęć dzieli się
przez 2

c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażone w stopniach:
Oceny

Liczba punktów

celujący

po 20 pkt

bardzo dobry

po 16 pkt

dobry

po 12 pkt

dostateczny

po 8 pkt

dopuszczający

po 2 pkt

Liczbę punktów
uzyskaną po
zsumowaniu punktów z
tych zajęć dzieli się
przez 4

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażone w stopniach:
Oceny

Liczba punktów

celujący

8 pkt

bardzo dobry

6 pkt

dobry

4 pkt

dostateczny

2 pkt
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0,5 pkt

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu
gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony powyżej, oceny
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których
jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub
dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
4. W przypadku osób zwolnionych z przyczyn losowych lub zdrowotnych z obowiązku
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego
wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny
wyrażonej w stopniu:
Oceny

Liczba punktów

celujący

8 pkt

bardzo dobry

6 pkt

dobry

4 pkt

dostateczny

2 pkt

dopuszczający

0,5 pkt

5. W przypadku osób zwolnionych z przyczyn losowych lub zdrowotnych z obowiązku
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie
rozszerzonym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego
wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny
wyrażonej w stopniu:
Oceny

Liczba punktów

celujący

12 pkt

bardzo dobry

9pkt

dobry

6 pkt

dostateczny

3 pkt

dopuszczający

1 pkt
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II.

Drugi etap rekrutacji:
1. Przy przyjmowaniu uczniów do szkoły ponadgimnazjalnej bierze się pod uwagę
problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

III.

Trzeci etap rekrutacji:
1. Przy przyjmowaniu uczniów do szkoły ponadgimnazjalnej bierze się pod uwagę:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
f) objecie kandydata pieczą zastępczą.
2. Kryteria te mają równą wartość.

Postanowienia końcowe
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów
przyjętych lub nie, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej rodzic kandydata może odwołać się do dyrektora szkoły.
4. Dyrektor placówki ma 7 dni na rozpatrzenie odwołania.
5. Rodzic, który nie zgadza się z decyzją dyrektora, jest uprawniony do wniesienia skargi
do wojewódzkiego sadu administracyjnego, za pośrednictwem dyrektora szkoły.
6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno
zakończyć się do końca sierpnia danego roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,
na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
7. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowanie rekrutacyjnego są
przechowywane w szkole nie dłużej niż do końca nauki w danej szkole.

