Zasady rekrutacji do klas pierwszych
Branżowej Szkoły I stopnia
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
im. Jana Pawła II w Krotoszynie
na rok szkolny 2021/2022
Zasady przyjęć do klas pierwszych określają :

- Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r.w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
placówek i centrów ( Dz. U. z 2019r poz. 1737)
-Art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078,
1287, 1680 i 1681) i art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z
2019 r. poz. 534 i 1287).
§ 1.
Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora
szkoły na podstawie art. 157 ust. 1 Ustawy Prawo Oświatowe oraz Dz. U. z 2019 poz. 1737
uwzględniając sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów
odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

§ 2.
1. Nabór jest prowadzony drogą elektroniczną za pomocą systemu komputerowego VULCAN.
2. Uczeń składa w szkole, która jest dla niego szkołą pierwszego wyboru następujące dokumenty:
1) podanie-wydrukowany wniosek z systemu VULCAN, podpisany przez rodziców lub
opiekunów prawnych
2) kserokopię aktu urodzenia
3) trzy fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres),
4) zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu.
5) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
6) zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
7) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie,
8) inne dokumenty stwierdzające deficyty rozwojowe i problemy zdrowotne wystawione przez
właściwą poradnię specjalistyczną lub psychologiczno-pedagogiczną.
9) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
10) zgodę na publikację wizerunku
3. W przypadku, gdy szkołą I wyboru jest szkoła poza powiatem krotoszyńskim uczeń składa w/w
dokumenty w szkole II wyboru, a w przypadku gdy szkoły I i II wyboru są szkołami leżącymi poza
powiatem krotoszyńskim, wówczas uczeń składa w/w dokumenty w szkole III wyboru.
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4. Dokumenty, o których mowa w ust.1 pkt.1,2,3,4,8,9,10
od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. do godz. 15:00.

kandydaci składają w terminie

5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminów
zewnętrznych kandydaci składają od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15:00.
6. Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
od 17 maja 2021r do 26 lipca 2021r.
7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów poświadczonych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności
związanej z ustaleniem tych okoliczności do 14 lipca 2021r.
8. Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22 lipca 2021r. godz.12:00
9. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych uczniów 02 sierpnia 2021r.
godz. 12:00.
§ 3.
1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna ilość uzyskanych punktów z ocen i
innych osiągnięć kandydata.
2. Laureaci konkursów o zasięgu, co najmniej wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, zostaną przyjęci do
niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 1.
3. Przy przyjmowaniu pierwszeństwo mają:
1) sieroty lub osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru
kształcenia ze względu na stan zdrowia,

oraz

4. W przypadku równej ilości punktów, gdy pozostały już ostatnie miejsca w danej klasie, o przyjęciu
zadecyduje średnia ocen ze świadectwa i rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zainteresowań
zawodowych ucznia.
5. Jeżeli kandydat nie może być przyjęty do wybranego oddziału, ze względu na mniejszą liczbę
punktów, to w przypadku wolnych miejsc Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna proponuje
mu przyjęcie do innego oddziału lub, jeśli nie ma możliwości, wskaże szkołę, gdzie istnieją wolne
miejsca.
§ 4.
1. Szczegółowe kryteria dla absolwentów szkoły podstawowej:
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Kryteria dla absolwentów szkoły
podstawowej
Punkty za świadectwo w tym:
Ocena z języka polskiego ( za ocenę
celującą)
Ocena z matematyki ( za ocenę celującą)
Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

Maksymalna liczba punktów

Ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)
Szczególne osiągnięcia

18 pkt
18 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej z wyróżnieniem
Aktywność społeczna

7 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty
Wynik z języka polskiego
Wynik z matematyki
Wynik z języka obcego nowożytnego

100 pkt
100%x0,35=35 pkt
100%x0,35=35pkt
100%x0,30=30 pkt

RAZEM

100 pkt
18 pkt
18 pkt
18 pkt

3 pkt

200 PKT

2.Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły. Za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym- 18 pkt
b) bardzo dobrym – 17 pkt
c) dobrym- 14 pkt
d)dostatecznym – 8 pkt
e) dopuszczającym – 2 pkt
Pierwszy przedmiot dodatkowo punktowany w rekrutacji: informatyka
Drugi przedmiot dodatkowo punktowany w rekrutacji: j. obcy

3. Dodatkowe osiągnięcia:
1.

2.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym prze kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -10 pkt
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 7 pkt
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art.. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy i art. 32a ust. 4 ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
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3.

4.

5.

6.

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- 10 pkt
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7
pkt
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
pkt
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art.32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objetych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt
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 – 4 pkt
b) krajowym – 3 pkt
c) wojewódzkim – 2 pkt
d) powiatowym – 1 pkt
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, w te maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w
konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum. W
przypadkach niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub inny dokument
potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez ucznia/ zawodnika
miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego,
szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia)

§5
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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, i języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru
spośród przedmiotów , o których mowa w art. 44zu ust 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty – biologia,
chemia, fizyka, geografia lub historia., wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym- przyznaje się po 30 punktów
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów
c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów
d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów
e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów

2) języka obcego nowożytnego i geografii , oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym- przyznaje się po 20 punktów
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
§ 6.
W przypadku, gdy szkoła nie wykona naboru w pierwszym terminie, ogłasza nabór uzupełniający,
przyjmując dokumenty do 05 sierpnia 2021r.
§ 7.

Kwestie nieuregulowane w wewnątrzszkolnych zasadach rekrutacji rozstrzyga Szkolna Komisja
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna.
§ 8.
Nieprzyjętemu
kandydatowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom/ przysługuje prawo
wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 05 sierpnia
2021 roku.
§ 9.
Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
§ 10.
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej- do 3 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
§ 11.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia
złożenia odwołania do dyrektora szkoły.
§ 12.
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Sekretariat szkoły przyjmuje zgłoszenia i dokumenty do wszystkich typów szkół oraz udziela
informacji w godz. od 8oo do 153o..

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3
im. Jana Pawła II
ul. Zdunowska 81
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725-23-48
tel. 572 715 167
www.zspnr3.com.pl

Krotoszyn, 01 lutego 2021 r.
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