REGULAMIN
rekrutacji uczniów do

Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
im prof. Janusza Groszkowskiego

w Przemyślu
na rok szkolny 2018/2019

Jesteśmy szkołą:





przyjazną młodemu człowiekowi i jego rodzinie;
wspierającą ucznia we wszechstronnym rozwoju jego zainteresowań;
otwartą na potrzeby ucznia;
współpracującą z samorządem lokalnym, ośrodkami kultury i sportu, organizacjami
młodzieżowymi.
Pomagamy młodym ludziom we wszechstronnym rozwoju osobowości.

Na rok szkolny 2018/2019 prowadzimy nabór do następujących typów szkół:

- IV Liceum Ogólnokształcące– 2 oddziały.
- Technikum nr 4 –4 oddziały.
IV Liceum Ogólnokształcące:
Klasa A(humanistyczno – medialna)
przedmioty nauczane w zakresierozszerzonym:
język polski, wos/historia, język angielski/
język niemiecki

KlasaF: (politechniczno – wojskowa)
przedmioty nauczane w
zakresierozszerzonym:matematyka, język obcy
nowożytny

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, język obcy,
matematyka, informatyka
Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, język obcy,
matematyka, informatyka

Technikum nr 4:
zawód:

technik elektronik:

(1 klasa)

przedmioty wspomagające kształcenie
zawodowe: matematyka, fizyka

zawód:

technik geodeta:

(1 klasa)

przedmioty wspomagające kształcenie
zawodowe: matematyka, geografia

zawód:

technik teleinformatyk:

(1 klasa)

przedmioty wspomagające kształcenie
zawodowe: matematyka, fizyka

technik urządzeń i systemów

energetyki odnawialnej: (1 klasa)
przedmioty wspomagające kształcenie
zawodowe: matematyka, fizyka

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, język obcy,
matematyka, informatyka

§1
PODSTAWA PRAWNA
Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
w Przemyślu na rok szkolny 2018/2019 przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

§2
ZASADY REKRUTACJI
1.
2.

O przyjęcie do klaspierwszych Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
w Przemyślu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
Podstawą przyjęcia ucznia do klasy pierwszej Technikum lub Liceum Ogólnokształcącego
jest łączny wynik będący sumą liczby punktów uzyskanych:
a) z egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie100 punktów,
b) z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów
punktowanychprzy rekrutacji do danego typu klasy – maksymalnie72 punktów,
c) za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum
– maksymalnie 28punktów.

§3
ZASADY PUNKTACJI
1.

Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów punktowanychprzy
rekrutacji do danego typu klasy przelicza się na punkty przyjmując następującą wartość
punktową ocen:
1) celujący – 18 pkt.
2) bardzo dobry– 17 pkt.
3) dobry – 14 pkt.
4) dostateczny – 8pkt.
5) dopuszczający – 2 pkt.

2.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
- mnoży się przez 0,2.

3.
4.
5.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 7 punktów.
Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu kandydat otrzymuje 3 pkt.
Za szczególne osiągnięcia kandydat może otrzymać maksymalnie 18punktów, wtym 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:
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
4punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkołyartystycznej –przyznaje się
3punkty;
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
lubwięcej
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
5punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –przyznaje się
3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, ozasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
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
6) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie ztakich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego
samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że

6.

7.

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.
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 z jednego przedmiotu, przyjmowani są
do szkoły niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, punkty
przelicza się zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

§4
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
pierwszeństwo mają:
1) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
2) kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 ustawy
o systemie oświaty (wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą),
3) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
4) procentowy wynik sumaryczny z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum,
5) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze
wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),
6) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka
polskiego,
7) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka
obcego,
8) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, zbieżnej z rozszerzeniem
programowym, profilem lub przyjętym kierunkiem kształcenia.

§5
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA
1.

2.

3.
4.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkól Elektronicznych
i Ogólnokształcących w Przemyślu dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno
- kwalifikacyjną, zwaną dalej komisją rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz
określa zadania członków komisji.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem
kryteriów przyjęć zawartych w statucie szkoły,
b) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz ogłoszenie listy
kandydatów przyjętych do szkoły,
c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do każdej z klas liczbę uczniów ustaloną przez statut
szkoły.
Decyzje komisji rekrutacyjnej umieszcza się na tablicy informacyjnej szkoły

§6
SKŁADANIE DOKUMENTÓW

1.

Kandydaci do Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu składają
wniosek o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Adres:

Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
im. prof. Janusza Groszkowskiego

ul. Kilińskiego 10, 37-700 Przemyśl
2.
3.
4.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych będących w systemie rekrutacji elektronicznej
dokonują rejestracji internetowej do wybranych szkół. W obrębie jednej szkoły mają
możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej
są: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego.
Do dokumentów, o których mowa w ust. 3 kandydat dołącza dwie fotografie (podpisane na
odwrocie) oraz kartę zdrowia.

