Regulamin rekrutacji
kandydatów do klas pierwszych
Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1481), ustawa z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,1078,1287,1680, 1681).
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów .
3. Zarządzenie nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok
szkolny 2020/2021 (…)
4. Zarządzenie nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie
zmiany zarządzenia nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2020/2021(…)
5. Zarządzenie nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie
wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia

szkoły

podstawowej,

oraz

miejsc

uznanych

za

wysokie

w tych

zawodach

w roku szkolnym 2019/2020.
6. Rozporządzenia 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.)
§1
TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zgodnie z § 11b ust. 2 rozporządzenia 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.) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm), z wyjątkiem publicznych szkół
policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, będzie
przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.

Wobec powyższego nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2020/2021 określone w Zarządzeniu Nr 4/2020 oraz w Zarządzeniu Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty.
W myśl § 11b ust. 2 -3 cyt. rozporządzenia nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także
terminy składania dokumentów po ich opublikowaniu przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania zostaną wpisane do regulaminu.
§2
1.

Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do bazy systemu
szkoły podstawowe, do których kandydaci uczęszczają.

2.
3.

Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
Nabór do szkoły odbywa się w elektronicznym systemie rekrutacji.
§3
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza Dolnośląski
Kurator Oświaty wydając stosowne zaświadczenie) przyjmowani są niezależnie od przyjętych przez ZS
Nr 2 kryteriów.
2. O przyjęciu pozostałych kandydatów do klas pierwszych ZS Nr 2 decyduje suma punktów możliwych do
uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym:
a) 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach egzaminu.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w procentach przelicza się na punkty według zasady:
Język polski: wynik procentowy mnoży się przez współczynnik 0,35 (max. 35 pkt.)
Matematyka: wynik procentowy mnoży się przez współczynnik 0,35 (max. 35 pkt.)
Język obcy: wynik procentowy mnoży się przez współczynnik 0,3 (max. 30 pkt.)
b) 72 punkty - za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przez ZS Nr 2
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć:
 18 punktów – stopień celujący
 17 punktów – stopień bardzo dobry
 14 punktów - stopień dobry
 8 punktów – stopień dostateczny
 2 punkty – stopień dopuszczający
Przedmioty punktowane przy rekrutacji w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego
w Lubinie:
a) w poszczególnych zawodach:
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b) 7 punktów - za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
c) 3 punkty - za udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
d) max. 18 punktów - za szczególne osiągnięcia ucznia.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się
na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty.
4. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:





tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
7 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach a) – d),
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.
f) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty
za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
§4
1. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do ZS Nr 2 są zobowiązani dostarczyć do szkoły wydrukowany
wniosek o przyjęcie do szkoły (z systemu elektronicznej rekrutacji).
2. Do wniosku kandydaci dołączają (jeśli posiadają) następujące dokumenty:

1) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię
specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do
szkoły,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie
wydane na podstawie odrębnych przepisów,
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
5) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
6) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad czy konkursów wydane przez
właściwego kuratora oświaty.
3. Kopie w/w dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo przyjęcia mają kandydaci spełniający
kryteria wymienione w § 4 pkt. 2, ust. 1), 2), 3), 4), 5).
5. Do szkoły przyjmowani są uczniowie zaczynając od tych, którzy uzyskali największą liczbę punktów
rekrutacyjnych zgodnych z przyjętymi kryteriami.
6. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:
1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
3) dwa podpisane zdjęcia legitymacyjne o wym. 30 x 42 mm,
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie,
5) kartę zdrowia.
Kandydaci przyjęci do ZS Nr 2 na kierunki: technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych
zobowiązani są do posiadania/ wyrobienia aktualnej książeczki sanepidowskiej
Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.
7. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor szkoły.
8. Komisja sprawdza, czy zostały spełnione warunki rekrutacji kandydatów w oparciu o regulamin rekrutacji.
9. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów
na liście w kolejności alfabetycznej.
10. Tryb odwoławczy dla kandydatów nieprzyjętych:
1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły
2) Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów,
którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3) Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4) Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
od dnia otrzymania odwołania.

