Wewnątrzszkolny regulamin rekrutacji kandydatów
(po ośmioletniej szkole podstawowej)
do Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie:
 rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ,
 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia
2017 r. w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe ,
 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,
 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,
słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich ,
 zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 3/2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie postępowania
rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej,
ustala się tryb przyjmowania kandydatów do szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół Nr 1 im. prof.
Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie:
§1. Kandydat do Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie składa osobiście
następujące dokumenty:
 wniosek o przyjęcie do szkoły,
 3 fotografie,
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 zaświadczenie Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu,
 kandydaci do branżowej szkoły I stopnia realizujący praktyczną naukę zawodu u mistrzów i przedsiębiorców
składają w szkole 1 egzemplarz umowy zawartej z pracodawcą o naukę zawodu.
§ 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego, postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego oraz terminy
składania dokumentów:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
uzupełniającym

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Złożenie wniosku w
sekretariacie ZS Nr 1 o
przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami
potwierdzającymi
spełnianie przez
kandydata warunków
lub kryteriów branych
pod uwagę w
postępowaniu
rekrutacyjnym
Uzupełnienie wniosku o
przyjęcie do szkoły o
świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej
oraz zaświadczenie o
szczegółowych
wynikach egzaminu
ośmioklasisty
Weryfikacja przez
komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie
do szkoły i
dokumentów
potwierdzających
spełnienie przez
kandydata warunków
poświadczonych w
oświadczeniach, w tym
dokonanie przez
przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej
czynności związanych z
ustaleniem tych
okoliczności
Podanie do publicznej
wiadomości przez
komisję rekrutacyjną
listy kandydatów
zakwalifikowanych i
kandydatów
niezakwalifikowanych
do szkoły
Wydanie przez szkołę
prowadząc kształcenie
zawodowe skierowanie
na badanie lekarskie
kandydatowi z listy
kandydatów
zakwalifikowanych,
który dokonał wyboru
kształcenia w danym
zawodzie w jednej
szkole, w przypadku
złożenia przez
kandydata oświadczenia
o wyborze tej szkoły
Potwierdzenie przez
rodzica kandydata lub
kandydata

od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca
2019 r., godz. 15.00

od 26 do 30 lipca 2019 r.

od 21 czerwca 2018 r. do 25
czerwca 2019 r. godz. 15.00

nie dotyczy

do 28 czerwca 2019 r.

do 5 sierpnia 2018 r.

16 lipca 2019 r.

21 sierpnia 2019 r.

od 16 do 18 lipca 2019 r.

od 21 do 23 lipca 2019 r.

16 – 24 lipca 2019 r.

21 – 29 sierpnia 2019 r.

7.

8.

pełnoletniego woli
przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i
oryginału
zaświadczenia o
wynikach egzaminu
ośmioklasisty, o ile nie
zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły, a w
przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie
zawodowe - także
zaświadczenia
lekarskiego
zawierającego
orzeczenie o braku
przeciwskazań
zdrowotnych do
podjęcia praktycznej
nauki zawodu
Podanie do publicznej
wiadomości przez
komisję rekrutacyjną
listy kandydatów
przyjętych i
kandydatów
nieprzyjętych
Poinformowanie przez
dyrektora szkoły
ponadpodstawowej
Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty o
liczbie wolnych miejsc
w szkole

25 lipca 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

do 26 lipca 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

§ 3. Ustala się następujące kierunki kształcenia oraz kryteria rekrutacji:
Niezbędnym warunkiem przyjęcia do Technikum jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

Technik informatyk
Do technikum dla młodzieży w zawodzie technik informatyk zostają przyjęci kandydaci według rankingu
punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
Przedmioty przeliczane na punkty

Punktacja

język polski
informatyka
matematyka
fizyka

max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt

Technik mechatronik
Do technikum dla młodzieży w zawodzie technik mechatronik zostają przyjęci kandydaci według rankingu
punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
Przedmioty przeliczane na punkty

Punktacja

język polski
informatyka
matematyka
fizyka

max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt

Technik mechanik
Do technikum dla młodzieży w zawodzie technik mechanik zostają przyjęci kandydaci według rankingu
punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
Przedmioty przeliczane na punkty

Punktacja

język polski
informatyka
matematyka
fizyka

max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt

Technik elektryk
Do technikum dla młodzieży w zawodzie technik elektryk zostają przyjęci kandydaci według rankingu
punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
Przedmioty przeliczane na punkty

Punktacja

język polski
informatyka
matematyka
fizyka

max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt

Technik automatyk
Do technikum dla młodzieży w zawodzie technik automatyk zostają przyjęci kandydaci według rankingu
punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
Przedmioty przeliczane na punkty

Punktacja

język polski
informatyka
matematyka
fizyka

max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt

§.4.Sposoby przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:
4.1 Sposoby przeliczania ocen na punkty:
 za ocenę celujący - 18 pkt.

 za ocenę bardzo dobry - 17 pkt.
 za ocenę dobry - 14 pkt.
 za ocenę dostateczny - 8 pkt.
 za ocenę dopuszczający - 2 pkt.
4.2 Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat uzyskuje 7 pkt.
4.3 Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
4.4 Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
 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.
4.5 Za 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 - 7 pkt.
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt
4.6 Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust.
4 ustawy:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - pkt. 10
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -7 pkt.

 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.
4.7 Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. od 4.3 do 4.6,
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.

4.8 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i
sportowych, o których mowa w punktach 4.3 – 4.7 wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 18 punktów
4.9 Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w
formie wolontariatu – 3 pkt
4.10 Kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 100 pkt za spełnienie wymagań
określonych w punktach 4.1- 4.9
4.11 Kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 100 pkt za wyniki egzaminu
ośmioklasisty. Wynik egzaminu ośmioklasisty przeliczany jest w następujący sposób:
 język polski: 1% = 0,35 pkt.
 matematyka: 1% = 0,35 pkt.
 język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: 1% = 0,3 pkt.
4.12 Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 200 pkt. w postępowaniu rekrutacyjnym.
4.13 Pozostałe, szczególne przypadki sposobów przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów reguluje
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku.

§ 5 . Branżowa Szkoła I Stopnia
Niezbędnym warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia jest dostarczenie zaświadczenia
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.
Elektromechanik
Do branżowej szkoły I stopnia w zawodzie elektromechanik zostają przyjęci kandydaci według rankingu
punktów z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Przedmioty przeliczane na punkty

Punktacja

język polski
informatyka
matematyka
fizyka

max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt

Ślusarz
Do branżowej szkoły I stopnia w zawodzie ślusarz zostają przyjęci kandydaci według rankingu punktów z
czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
Przedmioty przeliczane na punkty

Punktacja

język polski
informatyka
matematyka
fizyka

max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt
max 18 pkt

§6 Sposoby przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów są zawarte w §4 regulaminu rekrutacji.
§7 Kandydaci są przyjmowani na podstawie wymienionych poniżej dokumentów:
 wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez kandydata oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów; w przypadku młodocianych pracowników potwierdzony przez pracodawcę lub zawierający skierowanie
od pracodawcy na kształcenie teoretyczne,
 świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 wyniki egzaminu ośmioklasisty,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;
skierowanie na badania są zobowiązani odebrać w szkole podczas rekrutacji,
 młodociani pracownicy zaświadczenie przedstawiają pracodawcy; skierowanie na badania lekarskie są
zobowiązani odebrać również od pracodawcy,
 3 zdjęcia
 karta zdrowia.
§8. Ogólne zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej:







Szczegółowe informacje w zakresie stosowania przepisów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2019/2020 w odniesieniu do poszczególnych typów szkół, kompetencji dyrektorów,
postępowania odwoławczego, badań lekarskich kandydatów do szkół prowadzących kształcenie
zawodowe znaleźć można na stronie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Każdy ośmioklasista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadpodstawowych (pod
pojęciem „szkoła ponadpodstawowa” należy rozumieć szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą
w skład zespołu szkół).
Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w wybranej szkole, wskazuje we
wniosku kolejno interesujące go oddziały.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych został ustalony przez Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty na podstawie art. 149 ust. 4 i ust. 7, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60).

