Kryteria rekrutacji
na rok szkolny 2018/2019
do Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych
w Warce

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum oraz Zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego
Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. oraz art.10 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe (Dz. U. z .2017 r. poz.60 obowiązuje od
01.09.2017 w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, ustalam następujące zasady rekrutacji do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Warce na rok szkolny 2018/2019:
1. przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum,
2. przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego, w wyniku
postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego, lokata na liście kandydatów do danej
klasy.
3. W przypadku równorzędnych wyników w przyjęciu do szkoły na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami
zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej,
4. W przypadku równorzędnych wyników w przyjęciu do szkoły na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnoprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria o których mowa w pkt. 5, mają jednakową wartość.
5. Złożenie oryginału świadectwa i oryginałów pozostałych dokumentów w terminie
określonym w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru i umieszczenia na liście
przyjętych do danej klasy.
6. O przyjęciu kandydata do wybranej przez niego klasy decydują następujące kryteria
i punkty im przypisane:

Lp
Kryterium
1 Egzamin gimnazjalny- liczba punktów możliwych do uzyskania
za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w
gimnazjum.
2 Oceny z czterech przedmiotów (j. polskiego i trzech wybranych
przez SKRK zajęć edukacyjnych)
 celujący
18 punktów
 bardzo dobry
17 punktów
 dobry
l4 punktów
 dostateczny
8 punktów
 dopuszczający
2 punkty
3 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 , przeprowadzonymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.32 a ust. 4
ustawy:
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 4 punkty
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej-przyznaje się 3 punkty
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 lub więcej 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 5 punktów,
f) tytułu finalisty tematycznego lub interdyscyplinarnegoprzyznaje się 3 punkty,
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem, lub
turniejem , o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 art. 32a ust. 4 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem

Punkty
maksymalnie 100

maksymalnie 72

maksymalnie 10
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nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 10 punktów,
b)dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub
więcej przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej- przyznaje się 7 punktów,
c)dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z 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 przedmioty
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,
Świadectwo ukończenia szkoły gimnazjum z wyróżnieniem.
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o
którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. b. art. 20 h ust. 6 pkt. 5
lit. b. i art. 20j ust. 2. pkt. 5 lit. b. ustawy przyznaje się 3 punkty.
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Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
7. W przypadku nie złożenia w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych
dokumentów skreśla się kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia, a na jej koniec
wpisuje się kandydatów z listy rezerwowej.
8. Wybrane zajęcia edukacyjne w poszczególnych szkołach lub klasach w roku
szkolnym 2017/2018 za które Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyznawać będzie
punkty na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum:

Szkoła

Przedmioty rozszerzone i uzupełniające

Liceum
Ogólnokształcące

Przedmioty
punktowane
przy rekrutacji

Klasa policyjna
przedmioty rozszerzone - geografia, język
obcy, wiedza o społeczeństwie,
przedmioty uzupełniające - historia i
społeczeństwo, edukacja policyjna.

język polski
wos
geografia
matematyka

Klasa wojskowa
przedmioty rozszerzone - geografia, język
obcy, wiedza o społeczeństwie,
przedmioty uzupełniające - historia i
społeczeństwo, edukacja wojskowa.

język polski
wos
geografia
matematyka

Klasa pożarnicza
przedmioty rozszerzone - geografia, język
obcy, wiedza o społeczeństwie,
przedmioty uzupełniające - historia i
społeczeństwo, edukacja pożarnicza
Technik pojazdów samochodowych
przedmioty rozszerzone – fizyka i matematyka,
przedmioty uzupełniające - historia i
społeczeństwo

-

Technikum

-

Technik logistyk
przedmioty rozszerzone – matematyka, język
angielski,
przedmioty uzupełniające - historia i
społeczeństwo.
Technik hotelarstwa
przedmioty rozszerzone – geografia, język
angielski
przedmioty uzupełniające - historia i
społeczeństwo
Technik spedytor
przedmioty rozszerzone – matematyka, język
angielski,
- przedmioty uzupełniające - historia i
społeczeństwo.
Technik żywienia i organizacji usług
gastronomicznych
przedmioty rozszerzone – biologia lub chemia,
język angielski
przedmioty uzupełniające - historia i
społeczeństwo

Branżowa szkoła
I stopnia

Klasy wielozawodowe,
wszystkie zawody

język polski
wos
geografia
matematyka

język polski
język obcy
matematyka
fizyka

język polski
język obcy
matematyka
geografia

język polski
język obcy
matematyka
biologia

język polski
język obcy
matematyka
geografia

