SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W TRZEBINI
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

§ 1. Podstawa prawna
Rekrutacja uczniów do klas pierwszych (na okres pierwszy) Zespołu Szkół EkonomicznoChemicznych w Trzebini na rok szkolny 2015/2016 przeprowadzana jest zgodnie ze Statutem
Szkoły, na podstawie:
1. § 23 ust. 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97,
poz. 624).
2. Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 lutego 2015r.
(NP.537.4.2015.JN) w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas
pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem gimnazjum i do klas
pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym terminów
składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobu
przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych,
wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobu punktowania innych osiągnięć
kandydatów na rok szkolny 2015/2016 w województwie małopolskim.
3. Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw.
§ 2. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
I. Zasady rekrutacji
1. W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
prowadzi nabór do:
A) Technikum:
a) technik analityk
b) technik ekonomista
c) technik eksploatacji portów i terminali
d) technik spedytor
e) technik handlowiec
f) technik ochrony środowiska
g) technik architektury krajobrazu
h) technik żywienia i usług gastronomicznych
i) technik hotelarstwa
j) technik obsługi turystycznej
k) technik technologii żywności
l) technik technologii chemicznej
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B) Liceum Ogólnokształcącego:
a) klasa z rozszerzeniem językowym
C) Zasadniczej Szkoły Zawodowej:
a) klasa wielozawodowa (cukiernik, wędliniarz, sprzedawca, tapicer, piekarz)
2. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum.
3. Rekrutacja do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini odbywa się
w systemie elektronicznych NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN.
4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna w składzie co
najmniej trzyosobowym powołana przez dyrektora szkoły.
5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
A) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych,
B) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,
C) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
6. Szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnej określa regulamin.
7. W terminie od 20 kwietnia do 25 czerwca 2015r. do godz. 13.00 wszystkie dane
kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do bazy systemu
gimnazja, do których kandydaci uczęszczali. Kandydaci z gimnazjów niebędących
w systemie rekrutacji elektronicznej wprowadzają dane do systemu sami.
Wydrukowane podanie wszyscy kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru,
która zatwierdza dane w systemie NABÓR OPTIVUM FIRMY VULCAN.
8. Kandydaci do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (technikum i zasadnicza
szkoła zawodowa) powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy.
Skierowania na badania wydaje sekretariat szkoły.
9. Kandydaci dokonują rejestracji maksymalnie do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły
natomiast, mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.
10. Kandydaci z gimnazjów niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej składają do
szkoły pierwszego wyboru w terminie od 26 czerwca do 30 czerwca 2015r. do godz.
14.00 kopię świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
11. W podaniu o przyjęcie do szkoły kandydaci deklarują wybrany oddział i dwa języki
obce (pierwszy i drugi) z zaznaczeniem, który jest kontynuacją języka z gimnazjum.
12. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum, Liceum Ogólnokształcącego
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako:
A) wynik egzaminu gimnazjalnego,
B) suma punktów z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum
z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych ustalonych
w statucie szkoły,
C) liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia, wymieniane na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
13. System Nabór OPTIVUM kwalifikuje kandydatów do określonych oddziałów
w kolejności, jaką wyznaczy liczba uzyskanych punktów do wyczerpania miejsc,
którymi dysponuje oddział. Ważna jest kolejności w jakiej kandydat wpisze szkoły
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ponadgimnazjalne do systemu, gdyż system przyporządkuje ucznia do tej szkoły,
którą wpisał jako pierwszą. W przypadku, gdy liczba punktów będzie niewystarczająca
aby uczeń został zakwalifikowany do szkoły pierwszego wyboru system przydzieli
kandydata do kolejnego oddziału z listy preferencji.
14. Dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby oddziałów cieszących się największym
zainteresowaniem, za zgodą organu prowadzącego.
15. Laureaci konkursów wojewódzkich oraz uczniowie powracający z zagranicy są
przyjmowani niezależnie od procedury rekrutacji (poza kolejnością) na podstawie
odrębnych przepisów.
16. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:
A) Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie
z dz. u. 2004 nr 26 poz. 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami)
B) Kandydat spełnia 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.
II. Zasady punktacji
1. Wykaz zajęć edukacyjnych ze świadectwa ukończenia gimnazjum branych pod uwagę
przy rekrutacji do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej obejmuje:
A) język polski
B) język obcy
C) matematyka
D) geografia
2. Wykaz zajęć edukacyjnych ze świadectwa ukończenia gimnazjum branych pod uwagę
przy rekrutacji do klasy z rozszerzeniem językowym Liceum Ogólnokształcącego
obejmuje:
A) język polski
B) język obcy
C) historia
D) geografia
3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
Ocena
Ilość punktów
celujący
20 pkt
bardzo dobry
18 pkt
dobry
15 pkt
dostateczny
10 pkt
dopuszczający
2 pkt

4. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego
liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych
do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.
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5. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum
kandydat może otrzymać co najwyżej 20 pkt. Przy czym:
5 pkt
do 10 pkt

do 12 punktów

do 7 pkt.

za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
za udział w konkursach organizowanych przez kuratora
oświaty w tym (zgodnie z załącznikiem nr 1):
 finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 pkt.,
 finalista konkursu wojewódzkiego – 8 pkt.,
za udział w konkursach organizowanych przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów
Oświaty w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem
Oświaty w tym:
 konkurs ponadwojewódzki – 12 pkt.,
 konkurs wojewódzki– 10 pkt.,
za osiągnięcia wpisane na świadectwie (zgodnie
z załącznikiem Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 3 lutego 2014r.)

6. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od
kryteriów zawartych w statutach szkół.
7. Z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum można uzyskać
maksymalnie 100 pkt.
8. Za oceny z wybranych przedmiotów określonych w ust. 1 i 2 można uzyskać
maksymalnie 80 pkt. oraz za inne osiągnięcia określone na świadectwie ukończenia
gimnazjum 20 pkt.
9. Maksymalna, łączna liczba punktów jaką można uzyskać wynosi 200.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Kwalifikowanie kandydatów do ZSE-Ch rozpoczyna się po upływie terminu składania
podań.
2. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej (na okres pierwszy)
nastąpi:
A) listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły oraz listy kandydatów
nizakwalifikowanych do przyjęcia zostaną ogłoszone – 3 lipca 2015r do
godziny 11.00.
a) kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły,
najpóźniej do 7 lipca 2015r. do godz. 15.00 zobowiązani są potwierdzić
wolę podjęcia nauki w szkole, dostarczając oryginały świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
kartę informacyjną, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
kształcenia w określonym zawodzie, trzy fotografie (podpisane na
odwrocie), kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia, laureaci
i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim załączają do
podania zaświadczenie wojewódzkiej komisji konkursowej, kandydaci
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zwolnieni z egzaminu przypadającego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
załączają stosowne dokumenty, w przypadku kandydatów z wadami
słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie
kwalifikacyjne
publicznej
poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie
o potrzebie kształcenia wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
B) listy przyjętych do szkoły zostaną ogłoszone – 8 lipca 2015r. do godz. 10.00
C) dodatkowa rekrutacja: od 9 lipca-28 sierpnia 2015r.
6. Protokół z posiedzenia kwalifikacyjnego z pełnym wykazem kandydatów
zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych, informacje o uzyskanej ilości punktów
przechowywane są na zasadach uregulowanych przez odrębne przepisy.
7. Kandydatom przysługuje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora szkoły,
w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
8. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję ostateczną w ciągu siedmiu dni od
daty zakończenia składania odwołań oraz podaje jej uzasadnienie na piśmie
zainteresowanym kandydatom.
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Załącznik Nr 1
Punkty za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie kandydata
Przyznane
punkty →

1 punkt

Osiągnięcia
sportowe

II – III miejsce
w etapie
powiatowym

Osiągnięcia
artystyczne

II – III miejsce
w etapie
powiatowym

Osiągnięcia
(zawody
wiedzy,
konkursy
niewymienion
ew
zarządzeniu
MKO,
organizowane
przez inne
podmioty
działające na
terenie
szkoły)

II – III miejsce
w etapie
powiatowym

2 punkty

3 punkty

I miejsce
w powiecie
lub
udział w etapie
wojewódzkim
I miejsce
lub
laureat konkursu
powiatowego

I – III miejsce
w województwie
lub
udział w etapie
ogólnopolskim
I – III miejsce
lub
laureat konkursu
wojewódzkiego

I miejsce
lub
laureat konkursu
powiatowego

I – III miejsce
lub
laureat konkursu
wojewódzkiego

Osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego
Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat,
pożytek publiczny)

4 punkty

5 punktów

6 punktów

II – III miejsce etap
ogólnopolski

I miejsce
etap ogólnopolski

II – III miejsce
lub
finalista etapu
ogólnopolskiego

I miejsce
lub
laureat etapu
ogólnopolskiego

II – III miejsce
lub
finalista etapu
ogólnopolskiego

I – III miejsce
lub
laureat etapu
ogólnopolskiego

Reprezento
wanie Polski
w zawodach
i
konkursach,
w których
biorą udział
reprezentacj
e narodowe

1 punkt
Od 1 do 3 punktów:
 jednorazowa akcja – 1 punkt,
 roczna działalność – 2 punkty,
 dłuższa działalność (ponad rok) – 3 punkty.

Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych.
Dyscypliny indywidualne:
akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling
sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo,
karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo,
lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track,
narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny,
pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport
kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon – do ITF, taekwon – do WAF, taniec sportowy,
tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny,
żeglarstwo, żeglarstwo lodowe, modelarstwo kołowe.
Gry zespołowe:
baseball, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka
siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, psie zaprzęgi, rugby, unihokej.
Uwaga. W przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w w/w załączniku, a absolwent gimnazjum
legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolne komisje
rekrutacyjno – kwalifikacyjne decydują o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.
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Załącznik Nr 2

Wykaz konkursów i olimpiad dla gimnazjalistów
Rok szkolny 2014/2015
1. Konkurs języka polskiego
2. Konkurs języka angielskiego
3. Konkurs języka niemieckiego
4. Konkurs języka francuskiego
5. Konkurs matematyczny
6. Konkurs biologiczny
Konkursy
przedmiotowe
organizowane
przez
7. Konkurs chemiczny
Małopolskiego Kuratora Oświaty.
8. Konkurs z historii
9. Konkurs geograficzny
10. Konkurs z fizyki
11. Konkurs wiedzy o społeczeństwie

ponadwojewódzkie

Konkursy tematyczne
organizowane przez
Małopolskiego Kuratora
Oświaty oraz innych
Kuratorów Oświaty
w porozumieniu
z Małopolskim Kuratorem
Oświaty

1. VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Losy
Bliskich i losy Dalekich - życie Polaków w latach
1914-1989" w roku szkolnym 2014/2015
2. „Papież Słowianin”. Ogólnopolski konkurs wiedzy
o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II
3. Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora
Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 972 - 1514. Od Cedyni do
Orszy"
1.

2.

wojewódzkie
3.
4.
5.

Ogólnopolskie olimpiady
przedmiotowe dla
Gimnazjalistów (w kategorii
indywidualnej)

Konkurs historyczny "Walka Polaków o
niepodległość i granice w latach 1914 -1921.
Wielkie bitwy i bohaterowie wydarzeń"
Konkurs historyczny "Upadek I Rzeczypospolitej.
Napoleońskie nadzieje i ład wiedeński (17641815). U podstaw społeczeństwa
obywatelskiego"
Konkurs języka hiszpańskiego "Hiszpania kraj
kontrastów"
Konkurs informatyczny "Rozwiązywanie
problemów z wykorzystaniem komputera"
Konkurs biblijny "Z mądrością Proroków przez
życie"

1. Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów
2. Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów
3. Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
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