Regulamin naboru do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym , składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i
terminów przeprowadzania postępowanie rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)
- Zarządzenie nr 10/2016 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.
- Zarządzenie nr 19/2016 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2016 r.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
MAX ILOŚĆ PUNKTÓW DO UZYSKANIA 200
max ilość punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego-100 za wyniki egzaminu
gimnazjalnego z :
- języka polskiego
x% razy 0,2
- historii i wiedzy o społeczeństwie
x% razy 0,2
- matematyki
x% razy 0,2
- przedmiotów przyrodniczych
x% razy 0,2
- języka obcego nowożytnego - podstawa - x% razy 0,2 --rok szkolny 2016/2017, 2017/2018
- języka obcego nowożytnego - podstawa - x% razy 0,08 od roku szkolnego 2018/2019
- języka obcego nowożytnego - rozszerzenie - x% razy 0,12 od roku szkolnego 2018/2019
max ilość punktów za świadectwo w tym konkursy - 100
za oceny na świadectwie - max 4 razy 20 pkt = 80 pkt
celujący –
20 pkt
bardzo dobry - 16 pkt
dobry 12 pkt
dostateczny - 8 pkt
dopuszczający - 2 pkt
wyróżnienie na świadectwie - 5 pkt
wolontariat – 2 pkt
max ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia - 13 pkt (*)
- konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów na
podstawie zawartych porozumień: ( ** ) - laureat 7 pkt, finalista 5 pkt
1. Olimpiada Ogólnopolska „Myśli Jana Pawła II”
2.Konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ”
3. Ogólnopolski konkurs tematyczny „ Papież Słowianin”
4. Konkurs „Losy bliskich i losy dalekich-życie Polaków w latach 1914-1989”
konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty:

1. Konkurs Języka Polskiego
2. Konkurs Języka Angielskiego
3. Konkurs Języka Niemieckiego
4. Konkurs Języka Francuskiego
5. Konkurs Historyczny
6. Konkurs Matematyczny
7. Konkurs Fizyczny
8. Konkurs Biologiczny
9. Konkurs Chemiczny
10. Konkurs Geograficzny
finalista 1 konkursu 7 pkt, finalista 2 lub więcej konkursów - 10 pkt
Laureaci przyjmowani są niezależnie od przyjętych kryteriów ( *** )
wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO
i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu:
- międzynarodowym - 4 pkt
- krajowym - 3 pkt
- wojewódzkim - 2 pkt
- powiatowym - 1 pkt
( * )– szczegółowy wykaz wszystkich konkursów znajduje się w ww. rozporządzeniu.
( ** )– konkursy uznawane przez KO w Gorzowie Wielkopolskim
( *** )– absolwenci gimnazjów będący laureatami i finalistami 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 ponadgimnazjalnej niezależnie od
kryteriów podanych w ww. rozporządzeniu.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie

Punkty w postępowaniu
rekrutacyjnym

Kryteria-świadectwo
Aktywność na rzecz innych ludzi
Świadectwo
ukończenia
gimnazjum
z wyróżnieniem
Szczególne osiągnięcia
Wynik z języka polskiego
Wynik z matematyki
Wynik z biologii
Wynik z historii

13 pkt
20 pk
20 pkt
20 pkt
20 pkt

Max

100 pkt

2 pkt
5 pkt

Kryteria-egzamin gimnazjalny

Wyniki
z Punkty
egzaminu
w postępowaniu
gimnazjalnego w rekrutacyjnym
%

Wynik z języka polskiego
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie
Wynik z matematyki
Wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii
Wynik z języka obcego na poziomie
podstawowym
Wynik z języka obcego na poziomie
rozszerzonym

100%
100%
100%
100%
100%

x 0,2 = 20 pkt
x 0,2 = 20 pkt
x 0,2 = 20 pkt
x 0,2 = 20 pkt
x 0,2 = 20 pkt

100%

X 0,2 = 20 pkt

Max
Razem

100 pkt
200 pkt

HARMONOGRAM
CZYNNOŚCI
W
POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SZPROTAWIE
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także
terminy składania dokumentów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Szprotawie.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły, w której jest przeprowadzany
sprawdzian uzdolnień kierunkowych,
szkoły ponadgimnazjalnej sportowej,
ogólnodostępnej, dwujęzycznej oraz
oddziału dwujęzycznego w szkole
ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej
wraz
z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej, o których mowa w art. 20h
ust.1 pkt 3 i ust. 4 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów,
którzy
uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności
fizycznej,
o których mowa w art.
20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów,
którzy
uzyskali
pozytywny
wynik
sprawdzianu
kompetencji językowych, o których
mowa w art. 20j ust. 1 ustawy.

09.05.2016r.-10.06.2016r.
do godz. 15.00

15.07.2016r.-20.07.2016r.
do godz. 15.00

25.04.2016r.-09.05.2016r.
do godz. 15.00

15.07.2016r.-18.07.2016r.
do godz. 15.00

12.05.2016r.-25.05.2016r.

21.07.2016r.

31.05.2016r. o godz. 12-ej

22.07.2016r. o godz. 12-ej

31.05.2016r. o godz. 12-ej

22.07.2016r. o godz. 12-ej

Uzupełnienie
wniosku
o
przyjęcie
do
szkoły
ponadgimnazjalnej
o
świadectwo
ukończenia
gimnazjum
oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej i
dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego
komisji
rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału
świadectwa
ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego, o
ile nie zostały złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły, a w
przypadku kształcenia w klasie
prowadzącej kształcenie zawodowe także
zaświadczenia
lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań
zdrowotnych
do
praktycznej nauki zawodu
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych
i
kandydatów nieprzyjętych
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
kuratora oświaty o liczbie wolnych
miejsc w szkole

29.06.2016r.-01.07.2016r.

21.07.2016r.-25.07.2016r.

05.07.2016r. o godz. 12-ej

11.08.2016r. o godz. 12-ej

05.07.2016r. o godz. 12-ej

11.08.2016r. o godz. 12-ej

Do 12.07.2016r. do godz. Do 16.08.2016r. do godz.
15-ej
15-ej

15.07.2016r. godz. 12.00

23.08.2016r. o godz. 15-ej

Do 16.07.2016r. do godz. Do
24.08.2016r.
14-ej
godz.14-ej

do

