Regulamin postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
do szkół w Zespole Szkół w Czchowie

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz.493 z późn. zm.),
4. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas
pierwszych szkół ponadpodstawowych I klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o
których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych,
branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.

§ 1.
Zasady
młodzieży:
1)

postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych dla

W roku szkolnym 2021/2022 postępowanie rekrutacyjne do Zespołu Szkół
w Czchowie prowadzone jest elektronicznie.

2)

Kandydaci dokonują rejestracji internetowej maksymalnie do trzech szkół na
stronie internetowej https://malopolska.edu.com.pl. Wprowadzają swoje dane do
systemu określając preferencje wyboru szkoły i oddziały,

drukują podanie, które po

podpisaniu przez siebie i rodzica dostarczają do szkoły pierwszego wyboru
w terminie

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. do godziny 1500. Wniosek

o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą
środków komunikacji elektrycznej na email: zespolszkol187@op.pl. W obrębie
jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą
preferencji.
3)

Kandydaci, którzy wybrali w pierwszej kolejności szkołę w Zespole Szkół w Czchowie
mogą dokonać rejestracji i wydrukować podanie samodzielnie lub za pośrednictwem
szkoły macierzystej, a także w Sekretariacie ds. uczniów Zespołu Szkół w Czchowie
przy ul. Sądeckiej 187

4)

Dokumenty wymagane od kandydata:
a)

podanie wydrukowane po dokonaniu rejestracji internetowej,

b)

wniosek o przyjęcie do szkoły wydrukowany ze strony szkoły
www.zsczchow.pl/rekrutacja (załącznik do niniejszego regulaminu),

c)

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

d)

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

e)

zaświadczenie o przyjęciu na zajęcia praktyczne (dotyczy kandydatów do
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branżowej szkoły I stopnia, z wyjątkiem zawodu kucharz, który odbywa
praktykę w szkole),
f)

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu (dostarczają kandydaci do technikum
i branżowej szkoły I stopnia; skierowanie na badania należy pobrać w
Sekretariacie ds. uczniów Zespołu Szkół w Czchowie),

g)

orzeczenie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym
publicznej poradni specjalistycznej, jeśli kandydat ma wadę słuchu, wzroku,
narządu ruchu i inne schorzenia,

h)

dwa podpisane zdjęcia,

i)

zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
konkursów, o których mowa w § 6 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),

j)

kartę informacyjną wystawioną przez dyrektora szkoły podstawowej,

k)

oświadczenie o uczestniczeniu w lekcjach religii,

l)

dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów
dodatkowych, określonych w art. 131 ust. 2 ustawy prawo oświatowe.

5)

Kandydat poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania
do wybranej szkoły.

6)

Terminy postępowania rekrutacyjnego, na podstawie harmonogramu rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy postępowania
rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas
wstępnych szkół ponadpodstawowych z dnia 28 stycznia 2021 r.:

Lp.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

1.

ponadpodstawowej

Termin w postępowaniu

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

uzupełniającym

od 17 maja do 21

od 3 sierpnia do 5

czerwca 2021 r.

sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej i o zaświadczenie o

2.

wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz
złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez

od 25 czerwca do 114
lipca 2021 r.
do godz. 15.00

kandydata wniosku o przyjęcie , z uwagi na
zmianę szkół do których kandyduje.
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Podanie do publicznej wiadomości przez
3.

komisję rekrutacyjną listy kandydatów

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę skierowania na badania
lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia
4.

przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły
prowadzącej kształcenie

od 17 maja do 26

od 3 sierpnia 2021 r.

lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

zawodowe/kształcenie w zawodzie.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia:
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie
5.

zostały one wcześniej złożone

od 23 lipca do 30
lipca 2021 r.

- zaświadczenia lekarskiego zawierającego

od 17 sierpnia do 20
sierpnia 2021 r.

orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe/kształcenie w zawodzie
Podanie do publicznej wiadomości przez
6.

komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7)

2 sierpnia 2021 r.
do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

Planowane oddziały klas pierwszych w Zespole Szkół w Czchowie w roku szkolnym
2021/2022:
a) Technikum:
I TE – technik ekonomista,
przedmiot rozszerzony: język angielski,
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, informatyka,
I TŻ – technik żywienia i usług gastronomicznych,
przedmiot rozszerzony: język angielski,
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, biologia, informatyka,
I TI – technik informatyk,
przedmiot rozszerzony: język angielski,
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski
I TT – technik organizacji turystyki,
przedmiot rozszerzony: język angielski,
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski
nauczane języki w każdej klasie: język angielski, język niemiecki.
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b) Branżowa Szkoła I Stopnia:
I BS – klasa wielozawodowa (dla młodocianych pracowników),
I K – kucharz,
W każdej klasie:
przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka,
nauczany język: język angielski.
8)

Punktacja i szczegółowe warunki przyjęcia do szkół ponadpodstawowych dla
młodzieży:
a) zasady przyznawania punktów - w wyniku rekrutacji kandydat może uzyskać
maksymalnie 200 punktów:
100 punktów – za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla
zadań z zakresu:
- język polski,
- matematyka,
- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
W przypadku języka polskiego i matematyki wynik z egzaminu mnoży się przez
0,35, natomiast z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przez 0,3.
72 punkty - z przeliczenia punktów za oceny na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
- celujący – 18 punktów,
- bardzo dobry – 17 punktów,
- dobry – 14 punktów,
- dostateczny – 8 punktów,
- dopuszczający – 2 punkty
18 punktów - za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia
MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
7 punktów - za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
3 punkty - za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
b) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej
z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej
niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym;
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c) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty stosuje się przepisy § 13 rozporządzenia

MEN

z dnia

21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek
i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);
d) dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego
i technikum, decyduje suma uzyskanych punktów, wymienionych w punkcie a);
e)

kandydaci muszą uzyskać następującą liczbę punktów:
do technikum:
* technik informatyk – 80 punktów
* technik żywienia i usług gastronomicznych – 70 punktów,
* technik ekonomista – 70 punktów,
* technik organizacji turystyki – 70 punktów;
- do branżowej szkoły I stopnia – brak progu punktowego;

f) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym
Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę w kolejności następujące kryteria
(tzw. kryteria pierwszeństwa):
- kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej,
- kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 131 ust.
2

ustawy

prawo

niepełnosprawność
kandydata,

oświatowe:
kandydata,

niepełnosprawność

wielodzietność

rodziny

niepełnosprawność

jednego

rodzeństwa

kandydata,

kandydata,
z

rodziców
samotne

wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
- kandydat, który uzyskał wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
- kandydat, który uzyskał wyższą ocenę z zachowania na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.
§ 2. Postanowienia końcowe
1) Postępowanie rekrutacyjne do Zespołu Szkół w Czchowie przeprowadza powołana przez

Dyrektora Zespołu Szkół w Czchowie Komisja Rekrutacyjna.
2) Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej można składać w sekretariacie Zespołu

Szkół w Czchowie. Procedurę odwoławczą reguluje art. 158 ust. 6-10 ustawy prawo
oświatowe.
3) Szkoła zastrzega sobie prawo nieotwarcia danego oddziału w przypadku małej
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liczby kandydatów.
4) Po utworzeniu oddziału Dyrektor ma możliwość, kierując się potrzebami

edukacyjnymi przyjętych uczniów, zmienić przedmioty rozszerzone w ofercie
kształcenia.
5) Kandydatom, którzy wybrali oddział, w którym zabrakło dla nich miejsca

proponowane będzie miejsce w innym oddziale uzgodnionym z zainteresowanym
uczniem lub jeśli w danym oddziale nie będzie wymaganej liczby osób utworzona
zostanie klasa dwuoddziałowa.
6) Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych.
7) Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem normowane są

obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
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