Regulamin
rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich
na rok szkolny 2019/2020
dla absolwentów gimnazjum
§1
Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych regulują :
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
na lata szkolne 2017-2018//-2019/2020 do klas trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017r.
poz. 586)
- Zarządzenie Nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego
i postepowania uzupełniającego na rok 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego
gimnazjum do klas pierwszych publicznych dotychczasowych czteroletnich techników
§2
1. W roku szkolnym 2019/2020 planowany jest nabór do następujących typów szkół:
4 letniego technikum dla absolwentów gimnazjum, w zawodach:
- technik ekonomista
- technik rachunkowości
- technik hotelarstwa
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik organizacji turystyki
- technik handlowiec
- technik informatyk
- technik teleinformatyk

2. Kandydat pobiera wniosek ze strony internetowej szkoły lub sekretariatu szkoły
– i dostarcza je do wybranej szkoły
w terminie od 13 maja 2019r. od godz. 9.00 do 20 czerwca 2019r. do godz. 15.00
3. Wniosek musi być podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna.
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§3
Kandydaci składają następujące dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ( druki wniosków znajdują się na stronie
internetowej szkoły i sekretariacie szkoły)
od 13 maja (poniedziałek) 2019r. do 25 czerwca (wtorek) 2019r.
2. Od 21 czerwca(piątek) 2019r. od godz. 9.00 do 25 czerwca (wtorek) 2019r.
do godz. 15.00 – dostarczenie przez absolwentów gimnazjum świadectw
ukończenia szkoły i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzamin
zewnętrznego.
3. Od 26 czerwca (środa) 2019r. od godz. 9.00 do 15 lipca (poniedziałek) 2019r.
do godz. 15.00 - postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej wg przyjętych
procedur.
4. 16 lipca (wtorek) 2019r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do ZSP Nr 3 w Końskich.
5. Od 16 lipca (wtorek) 2019r. do 24 lipca (środa) 2019r.–potwierdzenie woli
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa do ZSP Nr 3 ukończenia
gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie
zostały złożone wcześniej.
6. 25 lipca (czwartek) 2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
7. Kartę zdrowia, kartę szczepień.
8. Dwie fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem,
9. Kandydaci do szkół zawodowych, dołączają zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu/skierowanie należy pobrać
w sekretariacie szkoły.
10. Kandydaci z problemami zdrowotnymi dołączają orzeczenia i opinie poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
11. Kandydaci posiadający określone osiągnięcia indywidualne dołączają opinie
placówki potwierdzające te osiągnięcia,
12. Kandydaci – laureaci oraz uczestnicy konkursów przedmiotowych szczebla
wojewódzkiego powinni załączyć zaświadczenia wydane przez wojewódzką
komisję konkursową
1. Postępowanie uzupełniające:
26-30 lipca 2019r. – kandydaci składają wniosek do ZSP Nr 3 w Końskich
2. Do 20 sierpnia 2019r.. – postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjnej wg przyjętych
procedur
3. 21 sierpnia 2019r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do ZSP Nr 3 w Końskich.
4.od 21 sierpnia do 29 sierpnia2019r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydata
w ZSP Nr 3 w Końskich poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły
(gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, jeśli nie zostały złożone wcześniej.
5. 30 sierpnia 2019r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych oraz informacji o wolnych miejscach.
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§4
1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum decydować będzie suma punktów
uzyskanych jako:
a) liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum,
b) punkty uzyskane z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum
z następujących zajęć edukacyjnych (języka polskiego, matematyki, języka
obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu wybranego przez szkołę zgodnego
z dalszym kierunkiem kształcenia):
- informatyka (w zawodzie: technik informatyk, technik teleinformatyk)
- geografia (w zawodzie: technik ekonomista, technik rachunkowości,
technik handlowiec, technik organizacji turystyki, technik hotelarstwa)
- biologia (w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych)
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty rekrutacyjne
według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu w przypadku wyników procentowych
z egzaminów . W praktyce oznacza to, że za wyniki każdej części egzaminu można uzyskać
maksymalnie 20 punktów.
4. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

Ocena

Przyznawana liczba punktów

celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

4. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.
6. Za szczególne osiągnięcia ucznia, maksymalna liczba punktów do uzyskania 18, przy czym punkty
przyznawane są wg następujących zasad:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień następujących tytułów:
finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego

10 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

7 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

5 punktów

finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich

10 punktów

laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich

7 punktów

finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich

5 punktów

finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego

7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego

5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego

3 punkty

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim oraz w zawodach wiedzy będących konkursem
3

albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim następujących tytułów:
finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim

10 punktów

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej o zasięgu ogólnopolskim

4 punkty

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania
3punkty
szkoły artystycznej o o zasięgu ogólnopolskim
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

10 punktów

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

7 punktów

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

5 punktów

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

7 punktów

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

3 punktów

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

2 punktów

c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych
lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
na szczeblu:
międzynarodowym

4 punkty

krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2 punkty

powiatowym

1 punkt

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w
tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, rozumianego jako
systematyczna, dobrowolna, udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez
wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt,
organizacjami charytatywnymi itp., przyznaje się 3 punkty.
8. 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 jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie
od kryteriów obowiązujących pozostałych kandydatów.
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