Regulamin rekrutacji 2018/2019 do klas pierwszych
w Powiatowym Zespole Nr 10Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
im. Mikołaja Kopernika w Kętach
Szkoły dla Młodzieży
Podstawa prawna:

-

-

-

art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe w związku z art. 308
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe
i na podstawie art. 149,art.155,art.165,art. 187- Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo Oświatowe, art 136, art. 141, art. 161 ustawy Prawo Oświatowe.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
na lata 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
Zarządzenie nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018
r. w sprawie terminów przeprowadzania 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 ustawyPrawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na
rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

§1
Kandydaci do klas pierwszych:
1. 4-letniego Technikum
składają podanie od 23 kwietnia 2018r. do 11 czerwca 2018r.godz.15.00 w pokoju nr 16 (na
parterze).
2. 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
składają podanie od 23 kwietnia 2018r. do 18 maja 2018r.godz.15.00 w pokoju nr 16 (na parterze).
3. 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia (dawniej zasadniczej szkoły zawodowej)
składają podanie od 23 kwietnia 2018r. do 11 czerwca 2018r.godz.15.00 w pokoju nr 16 (na
parterze).
§2
Kandydaci do:
1. 4-letniego Technikum zobowiązani są dołączyć do wymaganych dokumentów orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.
2. 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego zobowiązani są dołączyć do
wymaganych dokumentów zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
3. 3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia zobowiązani są dołączyć do wymaganych dokumentów
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym
zawodzie.

a)
b)

§3
1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum /Liceum Ogólnokształcącego decyduje łączna
liczba punktów uzyskanych w wyniku:
egzaminu gimnazjalnego,
z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,

c)

§ 12
za poszczególne osiągnięcia uczniów (uwzględnione w § 6).
Razem 200 punktów /maksymalnie/.
2. O przyjęcie do klas wymienionych w §1pkt 1 i 2 mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali co
najmniej 70 punktów z wyjątkiem §3 ust. 3.
3. Kandydaci do klasy technik informatyk oraz technik elektronik powinni uzyskać co najmniej 80
punktów.
4. Kandydatów do klas Branżowej Szkoły I Stopnia nie obowiązuje dolny próg punktowy.
5. O przyjęciu młodzieży w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor
szkoły. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych szkoły
powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu
zgody organu prowadzącego.

1.

2.
3.

4.

§4
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego o profilu biologicznogeograficznym z rozszerzonym wychowaniem fizycznym decyduje pozytywny wynik sprawdzianu
próby sprawności fizycznej.
Dodatkowe wymagania dla kandydatów do klasy o profilu biologiczno-geograficznym
z rozszerzonym wychowaniem fizycznym określa załącznik nr 1.
W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego o profilu
biologiczno-geograficznym z rozszerzonym wychowaniem fizycznym uwzględnia się opinię
trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i treść orzeczenia lekarskiego o którym
mowa w § 2.
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2017/18 do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy ustalanie
prób sprawności fizycznej, o których mowa w punkcie 2 zał. nr 1.

§5
1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
mnoży się przez 0,2.
2.Punkty są przyznawane kandydatom za oceny z następujących przedmiotów:
a) kandydatom do technikum do klas:
technik elektronik, technik informatyk oraz technik elektryk
* język polski,
* matematyka,
* język obcy- angielski,
* informatyka
technik żywienia i usług gastronomicznych
* język polski,
* matematyka,
* język obcy- angielski,
- zajęcia techniczne
technik hotelarz
* język polski,
* matematyka
2

* język obcy- angielski,
* geografia,
b) kandydatom do liceum ogólnokształcącego
* język polski,
* matematyka,
* język obcy angielski
* biologia
3. Punkty obliczane są według następujących zasad:
za ocenę celującą
za ocenę bardzo dobrą
za ocenę dobrą
za ocenę dostateczną
za ocenę dopuszczającą

kandydat otrzymuje
kandydat otrzymuje
kandydat otrzymuje
kandydat otrzymuje
kandydat otrzymuje

18 pkt
17 pkt
14 pkt
8 pkt
2 pkt.

§6

1. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat
może uzyskać co najwyżej -20 pkt przy czym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt
a) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty
b) w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Są to punkty za :
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje
się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje
się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust.

§ 12
4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
§7
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 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:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty,
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty,
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym
- przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym
- przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym
- przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym
- przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym
- przyznaje się 2 punkty.
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§8
Terminy posiedzenia Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej i ogłoszenia wyników rekrutacji:
•
od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. godz. 15.00 - składanie dokumentów
w sekretariacie szkoły. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji
elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum.
• 25.05.2018 r. godz. 900 próby sprawności fizycznej
• do 27 czerwca 2018 r. godz. 15.00- wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach
końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego
i innych osiągnięciach uwzględnianych
w procesie naboru.
• od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. - dostarczenie dokumentów potwierdzających
osiągnięcia ( świadectwa lub kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego).
• 29 czerwca 2018 r. godz.15.00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów
klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy
pierwszej.
•
do 9 lipca 2018 r. godz.12.00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w naszej szkole przez
kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
oraz
karty
informacyjnej.
•
10
lipca
2018r.
godz.
12.00ogłoszenie
list
przyjętych
do
szkoły.
• od 07 lipca 2018r. do 28 sierpnia 2018 r. – postępowanie uzupełniające.

8. Uczniowie przyjęci do klasy pierwszej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik hotelarstwa powinni dostarczyć najpóźniej do 01.09.2018r.:
a) zaświadczenie
lekarskie
z
badania
przeprowadzonego
do
celów sanitarnoepidemiologicznych;
b) zaświadczenie z badania na nosicielstwo pałeczek schorzeń jelitowych
9. Uczniowie przyjęci do klas technikum otrzymują skierowanie na badania do lekarza
medycyny
pracy.
§9
Tryb odwołania od decyzji SKRK:
1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia prawa przez SKRK należy składać w terminie
do 3 dni od ogłoszenia wyników do Dyrektora szkoły.
2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania.
3. Decyzję podjętą przez Dyrektora uważa się za ostateczną.
§ 10
Kandydaci do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia składają w pokoju nr 16 lub sekretariacie
szkoły od 23 kwietnia 2018r. do 27 czerwca 2018r. do godz. 13 00 podanie, skierowanie lub kopię
umowy o pracę oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie.
§ 11
Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia jest złożenie w sekretariacie szkoły w terminie
do końca sierpnia 2018r. umowy o pracę.
INFORMACJE DODATKOWE
Druki do pobrania na stroniewww.pz10.eu:
a) umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego,
b) kwestionariusz osobowy,
c) dodatkowe kryteria dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego,
d) zgoda rodziców,

e) kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do
podania o przyjęcie do szkoły kserokopię orzeczenia kwalifikacyjnego publicznej poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
Dyrektor PZNr10SME

§ 12
Ilona Kula

Załącznik Nr 1

Dodatkowe kryteria rekrutacji kandydatów do klasy o profilu
zarządzanie informacją z rozszerzonym wychowaniem fizycznym.
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych.
I.

Ocena warunków fizycznych:

cechy
wzrost-waga

II.

predyspozycje do danej pozycji na boisku
/atak, blok, wystawa, libero/

Ocena techniki indywidualne

próba
odbicie oburącz sposobem górnym nad głową w kole
o średnicy 3.60 metra
odbicie oburącz sposobem dolnym nad głową w kole
o średnicy 3.60 metra
odbicie oburącz na przemian sposobem górnym
i dolnym nad głową w kole o średnicy 3.60 metra
zagrywka tenisowa w dowolne miejsce na boisku
przeciwnika

III.

ocena w skali pkt
0-10

ocena w skali punktowej
0-5
0-5
0-5
0-5

Próba sprawności fizycznej

1. Skok w dal z miejsca /w cm/:
chłopcy
powyżej 280
270-279
260-269
250-259
240-249
230-239
220-229
210-219
200-209
190-199

dziewczęta
powyżej 240
230-239
220-229
210-219
200-209
190-199
180-189
170-179
160-169
150-159

ocena w skali punktowej
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia z egzaminu
sprawnościowego wynosi 40 punktów
Minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia egzaminu
sprawnościowego wynosi 21 punktów

