Zasady postępowania rekrutacyjnego przy przyjmowaniu
uczniów do Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w
Trzciance w roku szkolnym 2020/2021
§1
1. Poniższe zasady stanowią podstawę przyjęcia absolwentów szkół podstawowych do klas pierwszych
technikum i szkoły branżowej I stopnia (szkoły dla młodzieży) oraz absolwentów zasadniczej szkoły
zawodowej do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w ZS w Trzciance.

2. Zasady te zostały opracowane na podstawie art. 154 ust.1 pkt 2 i art.161 ust.2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz.U z 2019 r. poz. 1148 z późn zm. Oraz par.11 pkt. 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).
3. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do
szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych
egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu
przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
§2
1. Kandydaci do (szkoły dla młodzieży) Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance, ul
Sikorskiego 36, 64-980 Trzcianka, składają dokumenty do wybranych typów szkół i
zawodach w sekretariacie szkoły lub online w terminie od 15 czerwca do 10 lipca 2020
roku. Natomiast od 31 lipca do 4 sierpnia kandydaci uzupełniają wnioski o zaświadczenie o
wyniku egzaminu ósmoklasisty.
2. Druki wniosków do poszczególnych typów szkół i i podania do internatu dostępne są w
sekretariacie szkoły– sekretariat@zstrzcianka.pl oraz na stronie internetowej szkoły
http://zstrzcianka.pl/rekrutacja/.
3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły
można wypełnić elektronicznie poprzez stronę internetową szkoły .
http://zstrzcianka.pl/rekrutacja/, a wymagane załączniki mogą być dostarczone osobiście
lub przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariatu szkoły
sekretariat@zstrzcianka.pl..
§3
1. Przy ubieganiu się o przyjęcie do klas pierwszych szkół dla młodzieży kandydaci składają
następujące dokumenty:
a) wniosek o przyjęcie do danego typu szkoły (od 15 czerwca),
b) 2 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata),
Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (do 10 lipca) oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (do 4 sierpnia),
d) kartę zdrowia ucznia,
e) bilans ucznia kończącego szkołę podstawową,
c)

f)

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie wydaje szkoła kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych do 18 sierpnia 2020 r. – dotyczy wszystkich zawodów w

technikum i szkole branżowej I stopnia. O przydatności do zawodu decyduje uprawniony
lekarz.
g) kartę zgłoszenia podpisaną przez pracodawcę (w przypadku młodocianych pracowników)
h) orzeczenie lub opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (w przypadku jej posiadania)
i)

dyplomy laureatów i finalistów konkursów organizowanych na szczeblu ogólnopolskim,
wojewódzkim i powiatowym (w przypadku ich posiadania) oraz inne udokumentowane
osiągnięcia, o których mowa w § 4
§4

1. O przyjęciu kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance w
wyniku postępowania rekrutacyjnego decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. W przypadku
ubiegania się o przyjęcie do szkoły w innym terminie decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor
szkoły.
2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do wybranej
szkoły w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance w pierwszej kolejności (pod warunkiem
złożenia kompletnej dokumentacji).
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podczas postępowania rekrutacyjnego bierze pod uwagę:
a) liczbę punktów za wyniki z egzaminu zewnętrznego (maksymalnie 100 punktów),
b) oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia (maksymalnie 100 punktów).
Kandydat maksymalnie może uzyskać 200 punktów.
4. Uzyskana liczba punktów (za wyjątkiem § 4 pkt 2) stanowi podstawę kolejności przyjmowania
kandydatów do danego typu szkoły.
5. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów pierwszeństwo w
przyjęciu do szkoły mają:
a) kandydaci z rodzi wielodzietnych,
b) kandydaci niepełnosprawni, przewlekle chorzy,
c) kandydaci z rodzin, w których rodzic lub rodzeństwo jest niepełnosprawne,
d) kandydaci, którzy są wychowywani w rodzinie zastępczej lub samotnie, przez jednego z
rodziców.
6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjęła szczegółowe kryteria dla absolwentów szkoły
podstawowej decydujące o ich przyjęciu do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I
stopnia w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Trzciance.

§5
Kryteria decydujące o przyjęciu do klasy pierwszej technikum i szkoły branżowej dla

absolwentów szkoły podstawowej

a) bardzo dobry – 17 punktów
b) dobry – 14 punktów
c) dostateczny – 8 punktów
d) dopuszczający – 2 punkty
5
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
6
Dodatkowe osiągnięcia
7
Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub
środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie
wolontariatu.
Egzamin ósmoklasisty:

Punktacja
max 18 punktów

Łącznie

max 18 punktów
max 18 punktów

max 18 punktów

100
punkt
ów
max

3
4

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty
Liczbowo określona ocena z języka polskiego
Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka
obcego.
Liczbowo określona ocena z matematyki.
Liczbowo określona ocena z przedmiotu
obowiązkowego wskazanego przez Szkolną Komisję
Rekrutacyjną dla typu szkoły w zawodzie:
• geografii (technik ekonomista, technik
handlowiec, technik hotelarstwa, technik
logistyk, technik ochrony środowiska i szkoła
branżowa I stopnia) lub
• biologii (technik żywienia i usług
gastronomicznych)
Sposób przeliczania ocen z celujący – 18 punktów

1
0
0

L.p.
1
2

Max 18 punktów

7 punktów
max 18 punktów

punktów

max 3 punkty

(język polski i matematyka 1% = 0,35 pkt)
(język obcy nowożytny 1% = 0,3 pkt)
max 100 punktów

ma
x
100

a) język polski (max 100% = 35 pkt)
b) matematyka (max 100% = 35 pkt)

c) część z języka obcego nowożytnego (max 100% = 30 pkt)
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH
USYZSKANIA

DO

200 punktów

§6
1. Po otrzymani od kandydatów wymaganych dokumentów i podsumowaniu punktów, Szkolna
Komisja Rekrutacyjna sporządza listy przyjętych do klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych oraz szkoły dla dorosłych.
a) Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół dla
młodzieży zostanie ogłoszona w dniu 12 sierpnia 2020 roku o godz. 10:00.
b) W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się
rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list
kandydatów(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i
nieprzyjętych) odbędzie się również za pomocą strony internetowej szkoły.
c) Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół dla młodzieży zostanie
ogłoszona w dniu 19 sierpnia 2020 roku do godz. 13.00.
d) Jeżeli kandydat został zakwalifikowany to musi potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły i
dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty do 18 sierpnia 2020 roku.
2. Warunkiem przyjęcia kandydata do szkoły dla młodzieży jest dostarczenie oryginału
świadectwa i wyniku egzaminu ósmoklasisty do 4 sierpnia 2020 roku do godz.15.00.
3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przedstawia listy kandydatów, o których mowa w ust.1 w
gablocie szkolnej na parterze budynku Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance,
ul. Sikorskiego 36. oraz w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i
nieprzyjętych) za pomocą strony internetowej http://zstrzcianka.pl

§8
1. Kandydaci nieprzyjęci do wybranej przez siebie szkoły, będą przyjęci do innej szkoły/innym
zawodzie/innym typie w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance, w której będą
wolne miejsca. Decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym odstąpiono od przeprowadzenia postępowania
uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z
zachowaniem terminu przewidzianego w prawie
3. Komisja ma prawo do zmiany kryteriów naboru w uzupełniającym postępowaniu
rekrutacyjnym (np. do decyzji o przyjęciu kandydata do innego typu szkoły).

§9
1. W ciągu 7 dni od dnia podania, do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych istnieje możliwość złożenia wniosku do Szkolnej Komisji
Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do wybranej przez
niego szkoły.
2. W ciągu 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia od Szkolnej Komisji
Rekrutacyjnej w w/w sprawie istnieje możliwość złożenia odwołania przez kandydata do
dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.
3. Decyzja dyrektora podjęta w rozpatrywanej sprawie odwoławczej jest ostateczna.

§ 10
1. W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 wchodzą: Wiesław Łotysz – przewodniczący, Hanna
Kolonista Kujawska , Małgorzata Szadkowska i Jolanta Perz - Straga.
2. Komisja
w szczególności:
a) Ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego zgodnie z w/w zasadami,
b) Ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych,
niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
c) Sporządza protokoły z posiedzeń komisji.
Trzcianka , 20 maja 2020 r.
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