ZASADY REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W ŻARKACH
DLA ABSOLWENTÓW OŚMIOLETNIEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej czteroletniego

liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej,
w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach
na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna:
•
•
•
•

•
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. oraz z 2018 r.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego dopublicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610);
Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów;
Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych
dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I
stopnia, na rok szkolny 2020/2021;
Statut Technikum w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach
Statut Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji:
•

od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.do godz. 15.00–złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami;

•

od 11 maja do 14 lipca 2020r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (technikum) skierowanie na badanie lekarskie;

● od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia
szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego;

● do 24 czerwca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności;

● do 10 lipca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub
prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach;
● 13 lipca 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych;
● od 13lipca do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;

● 21 lipca 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły.

Postępowanie uzupełniające:
● od 22 lipca do 27 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – złożeniewniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami;
● od 22 lipca do 18 sierpnia 2020r – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (technikum) skierowanie na badanie lekarskie

●

do 29 lipca 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności;

● 14 sierpnia 2020 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub
prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach;

● 17sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych;

● od 17 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci
przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego o ile nie zostałyone złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęciu do szkoły;

● 24 sierpnia 2020r.do godz. 14.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.

W liceum ogólnokształcącym proponuje się kształcenie w klasach:
Profil humanistyczny(1 oddział, 32 uczniów) – przedmioty na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, geografia/wos*
Profil biologiczno-chemiczny ( 1 oddział, 32 uczniów) – przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka/ język angielski.*
*przedmiot rozszerzony do wyboru
W technikum proponuje się kształcenie w zawodach :
Technik informatyk (1 oddział, 32 uczniów) – przedmioty na poziomie rozszerzonym: informatyka, matematyka/język angielski*
Technik reklamy (1 oddział, 32 uczniów) – przedmioty na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka/język angielski*
Technik hotelarstwa (1 oddział, 32 uczniów) – przedmioty na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka/język angielski*
Technik żywienia i usług gastronomicznych (1 oddział, 32 uczniów) - przedmioty na poziomie rozszerzonym: biologia, matematyka/język angielski*
Technik organizacji turystyki (1 oddział, 32 uczniów) – przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia/wos*
*przedmiot rozszerzony do wyboru

REKRUTACJA 2020/2021
Nazwa szkoły Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki
Adres: 42-310 Żarki ul. Myszkowska 50
Tel. 34 314 80 24
Dyrektor Danuta Służałek - Jaworska
strona www.zs-zarki.edu.pl
adres e-mail sekretariat@zs.zarki.edu.pl
KIERUNEK

Technik informatyk

Kwalifikacje
INF. 02 Administracja i
eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń
peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych
INF. 03 Tworzenie i
administrowanie stronami,
aplikacjami internetowymi
oraz bazami danych

Technik reklamy

PGF. 07 Wykonywanie
przekazu reklamowego

Przedmioty
uwzględniane przy
rekrutacji

Przedmioty
realizowane
w rozszerzeniu

J. polski,
Matematyka,
Fizyka, J. angielski

Informatyka,
Matematyka/

J. polski,
Matematyka,

J. angielski

Geografia,
Matematyka/

Nauczane języki
obce

Organizacja zajęć praktycznych

J. angielski,
J. niemiecki/

Zajęcia praktyczne na terenie szkoły,
praktyka zawodowa u pracodawcy

J. rosyjski

J. angielski,
J. niemiecki/

Zajęcia praktyczne na terenie szkoły,
praktyka zawodowa u pracodawcy

Technik hotelarstwa

PGF.08 Zarządzanie kampanią
reklamową

Geografia, J.
angielski

HGT.03 Obsługa gości w
obiekcie świadczącym usługi
hotelarskie

J. polski,
Matematyka

HGT. 06 Realizacja usług w
recepcji
HGT.02 Przygotowanie i
Technik żywienia i usług wydawanie dań
gastronomicznych
HGT.12 Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych

Technik organizacji
turystyki

HGT.07 Przygotowanie imprez
i usług turystycznych

Geografia, J.
angielski
J. polski,
Matematyka,
Biologia, J.
angielski
J. polski,
Matematyka,

HGT.08 Obsługa klienta oraz
rozliczanie imprez i usług
turystycznych

Geografia, J.
angielski

Profil Humanistyczny

J. polski,
Matematyka,
Historia, Wos

J. angielski

J. rosyjski
J. angielski,

Geografia,
Matematyka/
J. angielski

J. niemiecki/
J. rosyjski
J. angielski,

Biologia,
Matematyka/
J. angielski

J. niemiecki/
J. rosyjski

*…./….. przedmioty do wyboru

Zajęcia praktyczne na terenie szkoły,
praktyka zawodowa u pracodawcy

J. angielski,
J. angielski,
Geografia/
Wos

J. niemiecki/
J. rosyjski
J. angielski,

J. polski, Historia,
J. niemiecki/
Geografia/
Wos
J. rosyjski

Liceum Ogólnokształcące
Profil biol. - chem.

Zajęcia praktyczne na terenie szkoły,
praktyka zawodowa u pracodawcy

J. angielski,
J. polski,
Biologia, Chemia,
Matematyka,
J. niemiecki/
Matematyka/
Biologia, Chemia, J. angielski
J. rosyjski

Zajęcia praktyczne na terenie szkoły,
praktyka zawodowa u pracodawcy

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i szczególne osiągnięcia ucznia:
Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Język polski

Celujący –
18 punktów
Bardzo dobry – 17 punktów
Dobry –
14 punktów
Dostateczny – 8 punktów
Dopuszczający – 2 punkty
jak w przypadku języka polskiego
jak w przypadku języka polskiego

Matematyka
Pierwsze wybrane zajęcia
edukacyjne
Drugie wybrane zajęcia
jak w przypadku języka polskiego
edukacyjne
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 7 punktów
z wyróżnieniem
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim:
10 punktów
• tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego
• tytułu laureata konkursu tematycznego
7 punktów
lub interdyscyplinarnego
• tytułu finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego

Punktacja
maksymalna
18 punktów

18 punktów
18 punktów
18 punktów

5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
• dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego
• dwóch lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
• dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
• tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego
• tytułu laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
• tytułu finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego

10 punktów
7 punktów
5 punktów
7 punktów
5 punktów
3 punkty

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach
wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1 i 2,
artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły,
na szczeblu:
4 punkty
• międzynarodowym
3 punkty
• krajowym
2 punkty
• wojewódzkim
1 punkt
• powiatowym
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym
szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie w tych zawodach,
przy czym maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia

wynosi –18 punktów
Osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, a w szczególności w formie
wolontariatu (wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej)
Egzamin ósmoklasisty
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu
ósmoklasisty:
• język polski – 0,35 punktu za każdy
uzyskany procent
• matematyka – 0,35 punktu za każdy
uzyskany procent
•

język obcy nowożytny na poziomie
podstawowym – 0,3 punktu za każdy
uzyskany procent

3 punkty

100 punktów
maksymalnie 35 punktów
maksymalnie 35 punktów
maksymalnie 30 punktów

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty , przelicza się na punkty
oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu
do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust.3 pkt 4 ustawy o systemie
oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej§ 8.1 RozporządzeniaMEN z 21 sierpnia 2019 r.(Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
Maksymalna liczba punktów uzyskanych
200 punktów
w wyniku rekrutacji

Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów.
Jeżeli większa liczba kandydatów spełnia warunek rekrutacji na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
•

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.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
Kandydaci do klasy pierwszej powinni złożyć następujące dokumenty:
•

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej – wydruk z systemu naboru elektronicznego;

•

Dwie fotografie podpisane na odwrocie nazwiskiem i imieniem;

•

Oryginał świadectwa ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej;

•

Oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu po szkole podstawowej;

•

W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie do kształcenia specjalnego lub opinię
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

•

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywanego zawodu (klasy technikum).

Określenie limitu miejsc w oddziale – liczba miejsc: 32 osoby
Żarki, dnia 27.02.2020 r.
Dyrektor
Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Żarkach
mgr Danuta Służałek-Jaworska

