Regulamin naboru do szkoły podstawowej oraz szkół
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół
im. Ignacego Łukasiewicza w Policach na rok szkolny 2019/2020


W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zespołu Szkół
w Policach dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej
przewodniczącego i określa zadania członków komisji.



Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem naboru do klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych i oddziałów ponadgimnazjalnych, ogłoszonym przez Kuratora
Oświaty w Szczecinie; terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi
nr 9 oraz do klas siódmych określa Powiat Policki.



Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed
dniem 26 stycznia 2017 r.



Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.



Ilekroć w regulaminie jest mowa o Przepisach wprowadzających ustawę – należy przez
to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe

 Ilekroć w regulaminie jest mowa o rozporządzeniu – należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 Ilekroć w regulaminie jest mowa o rozporządzeniu na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020
– należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzania 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.
 Ilekroć w regulaminie jest mowa o Rozporządzeniu Ministra Zdrowia – należy przez to
rozumieć Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia
21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.
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§1
UWAGI WSTĘPNE
1. Zaświadczenia lub orzeczenia lekarskie niezbędne w procesie rekrutacji:
klasa / zajęcia dodatkowe rodzaj dokumentu

wystawiający

klasa pierwsza SPMS nr 9

orzeczenie lekarskie o bardzo lekarz
podstawowej
opieki zdrowotnej
dobrym stanie zdrowia

klasa siódma SPMS nr 9
- kandydaci do SMS

orzeczenie lekarskie o bardzo lekarz
podstawowej
opieki
zdrowotnej
dobrym stanie zdrowia

klasa pierwsza LO SMS;
oddziały sportowe - piłka
nożna chłopców oraz
oddziały z dodatkowymi
zajęciami piłki nożnej
chłopców (liceum 3- i 4-letnie)
dodatkowe zajęcia:
policyjne,
pożarnicze, wojskowe
(w liceum 3- i 4-letnim)

orzeczenie lekarskie o zdolności lekarz
medycyny
do uprawiania danego sportu
sportu
lub
inny
do tego uprawniony
(wg Rozporządzenia
Ministra Sportu)

zaświadczenie o bardzo dobrym
stanie
zdrowia
lub
braku
przeciwwskazań
zdrowotnych
do udziału w wybranych przez
kandydata zajęciach
klasy pierwsze technikum zaświadczenie o braku przeciw(4- i 5- letniego) oraz wskazań do podjęcia praktycznej
szkoły branżowej I stopnia nauki zawodu

lekarz

podstawowej
opieki zdrowotnej

lekarz
pracy

medycyny

2. Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji nie dostarczą wymaganych zaświadczeń
lub orzeczeń lekarskich nie mogą zostać przyjęci do oddziałów wyżej wymienionych
klas lub z wyżej wymienionymi zajęciami dodatkowymi.

Warunkowe przyjęcie

możliwe jest wyłącznie w przypadku gdy po przyjęciu kandydatów spełniających wszystkie
wymagania rekrutacyjne nadal są wolne miejsca w wybranym oddziale, za zgodą dyrektora
szkoły, który działa w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3. W przypadku warunkowego przyjęcia, brak dostarczenia wymaganych zaświadczeń /
orzeczeń lekarskich w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną oznacza zmianę
statusu kandydata z: „przyjęty warunkowo” na: „nieprzyjęty”.
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§2
SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 9
1. Zgodnie z art. 139 ustawy - Prawo oświatowe, do klasy siódmej dwujęzycznej w Szkole
Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 9 w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 przyjmuje się kandydatów, którzy
a) otrzymali promocję do klasy VII;
b) uzyskali

pozytywny

wynik

sprawdzianu

predyspozycji

językowych,

przeprowadzonego zgodnie z harmonogramem naboru.
2.

W przypadku większej liczby kandydatów do klasy siódmej dwujęzycznej, spełniających
powyższe warunki, niż wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w § 2 pkt 1 b),
za który można uzyskać do 20 punktów
b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny
z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego zgodnie z zasadą:

stopnie

punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający
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c) świadectwo promocyjne dla klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem, za które
przyznaje się 7 punktów.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. i 3 ustawy (§ 5 pkt 10 regulaminu).
4. Kandydat do klasy siódmej dwujęzycznej jest przyjmowany na podstawie oryginału
świadectwa promocyjnego do klasy siódmej.
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5. Na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej sportowej oraz do klasy siódmej sportowej
dwujęzycznej

Szkoły

Podstawowej

Mistrzostwa

Sportowego

z

Oddziałami

Dwujęzycznymi nr 9 przyjmuje się kandydatów, którzy:
a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
b) posiadają pisemną zgodę rodziców na udział w próbach sprawności fizycznej oraz
na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;
c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137
ust.1 pkt. 3) ustawy, przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem naboru,
odpowiednio do wieku kandydata:
- w przypadku kandydatów do klasy pierwszej – opierających się na Międzynarodowym
Teście Sprawności Fizycznej, opisanym w Programie szkolenia w sporcie: PIŁKA
SIATKOWA, zatwierdzonym przez Polski Związek Piłki Siatkowej (Warszawa 2018)
- w przypadku kandydatów do klasy siódmej – opisanych w Programie szkolenia
w sporcie: PIŁKA SIATKOWA, zatwierdzonym przez Polski Związek Piłki Siatkowej
(Warszawa 2018)
d) w przypadku kandydatów do klasy siódmej – otrzymali promocję do klasy siódmej
oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym
mowa w § 2 pkt 1 b).
6. W przypadku większej liczby kandydatów do klasy pierwszej sportowej, spełniających
warunki, o których mowa w § 2 pkt. 5 a) – 5 c), niż wolnych miejsc w oddziale sportowym,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób
sprawności fizycznej, o których mowa w § 2 pkt 5 c) za które przyznaje się do 100
punktów.
7. W przypadku większej liczby kandydatów do klasy siódmej sportowej dwujęzycznej,
spełniających warunki, o których mowa w § 2 pkt. 5 a) – 5 d), niż wolnych miejsc
w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
a) wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w § 2 pkt 5 c) za które przyznaje
się do 100 punktów;
b) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w § 2 pkt 1 b),
za który przyznaje się do 20 punktów;
c) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny
z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego zgodnie z zasadą:
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stopnie

punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

d) świadectwo promocyjne dla klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem, za które
przyznaje się 7 punktów.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, na drugim etapie brane
są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. i 3 ustawy (§ 5 pkt 10
regulaminu).
9. Kandydat do klasy siódmej sportowej dwujęzycznej jest przyjmowany na podstawie
oryginału świadectwa promocyjnego do klasy siódmej.
10. Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego
z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 9 w Zespole Szkół może zawierać listę rezerwową.
11. Ostateczna lista przyjętych zostanie ogłoszona po złożeniu przez kandydatów oryginałów
świadectw promocyjnych, a w przypadku kandydatów do klas pierwszych - po złożeniu
przez rodziców / opiekunów prawnych kandydata pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia
dziecka do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi
nr 9 w Policach.

§3
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła pierwszego stopnia
DLA ABSOLWENTÓW 8-LETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół w Policach:
Liceum

Ogólnokształcącego

Szkoły

Mistrzostwa

Sportowego

z

Oddziałami

Dwujęzycznymi nr I, Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 mogą ubiegać się
absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.
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2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum oraz branżowej szkoły
I stopnia są zobowiązani złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez
lekarza medycyny pracy (§ 1 pkt. 1-3).
3. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół
ponadpodstawowych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wydane przez organ orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych
przepisów.
4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem klasy
dwujęzycznej i Szkoły Mistrzostwa Sportowego, oddziału sportowego - piłka nożna
chłopców oraz oddziału z dodatkowymi zajęciami piłki nożnej, dla których zasady
przyjęcia określone są w § 3 pkt. 9 d) – 9 h) ) decydować będą wyniki egzaminu
ósmoklasisty oraz stopnie na świadectwie ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej.
5. Każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów:
a) do 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty:
-

wynik przedstawiony w procentach z:


języka polskiego,



matematyki,

- mnoży się przez 0,35
-

wynik przedstawiony w procentach z:


języka obcego nowożytnego

- mnoży się przez 0,3
b) do 72 punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (wybór w zależności
od tego, z którego przedmiotu jest wyższa ocena na świadectwie), oraz:
- w przypadku wyboru LO: jednego z dwóch przedmiotów wybranych na wniosku
w zakresie rozszerzonym oprócz języka obcego nowożytnego (wybór w zależności
od tego, z którego przedmiotu jest wyższa ocena na świadectwie)
- w przypadku wyboru Technikum:


geografii - dla kierunku: technik hotelarstwa;



biologii - dla kierunku: technik żywienia i usług gastronomicznych;



chemii – dla kierunku: technik technologii chemicznej
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- w przypadku wyboru Branżowej Szkoły I Stopnia – geografii.

stopnie

punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

c) do 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
d) 7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
e) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
6. Dodatkowo 20 punktów otrzymają kandydaci do klas dwujęzycznych za sprawdzian
kompetencji językowych. Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności z języka angielskiego
i języka niemieckiego opracowują nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół im.
Ignacego Łukasiewicza w Policach. Uczeń spełnia kryteria przyjęcia do klasy
dwujęzycznej, jeśli uzyska co najmniej 60% punktów z testu sprawdzającego. Treść
testów sprawdzających jest utajniona do momentu ich rozpoczęcia.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części egzaminu
ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
8. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, zgodnie z art. 132
ustawy – Prawo Oświatowe, przyjmowani są w pierwszej kolejności.
9. Wprowadza się następujące kryteria dodatkowe, których spełnienie jest warunkiem
przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych:
a) Do oddziałów, w których prowadzone są zajęcia dodatkowe: policyjne, pożarnicze
i wojskowe nie zostaną przyjęci kandydaci z nieodpowiednią lub naganną oceną
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z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Warunkiem przyjęcia

kandydatów do w/w oddziałów, którzy mają przynajmniej poprawną ocenę zachowania
na świadectwie ukończenia gimnazjum, jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego
wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzającego bardzo
dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranych przez
kandydata zajęciach.
b) Minimalna liczba punktów, z którą można się ubiegać o przyjęcie do Technikum
w zawodzie technik technologii chemicznej w Zespole Szkół wynosi 90 punktów.
c) Przyjęcie kandydatów do pierwszej klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły
I Stopnia odbywa się w porozumieniu z Komendą Środowiskową OHP.
d) Przyjęcie kandydatów do pierwszej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego odbywa
się

w

porozumieniu

z

trenerem

prowadzącym

szkolenie

sportowe

na podstawie wyników testów sprawnościowych, przeprowadzonych w terminach
określonych w harmonogramie naboru.
e) Do oddziału klasy pierwszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, oddziału sportowego
- piłka nożna chłopców oraz oddziału z zajęciami piłki nożnej chłopców
przyjmowani są kandydaci, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (§ 1 pkt. 1-3).
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na udział w próbach sprawności fizycznej oraz
na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego – piłka nożna, oddziału
z zajęciami piłki nożnej lub Szkoły Mistrzostwa Sportowego;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych
przez

polski

związek

sportowy

właściwy

dla

danego

sportu,

w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w szkole.
f) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa
w § 3 pkt 9 e), niż liczba wolnych miejsc w oddziale, w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki w/w prób sprawności fizycznej, za które
można otrzymać maksymalnie 100 punktów.
g) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, oddziału sportowego – piłka nożna
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chłopców i oddziału z zajęciami piłki nożnej, w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
wyniki egzaminu ósmoklasisty i wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

1)

podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
(wybór w zależności od tego, z którego przedmiotu jest wyższa ocena na
świadectwie) oraz jednego z dwóch przedmiotów wybranych na wniosku w
zakresie rozszerzonym oprócz języka obcego nowożytnego (wybór w zależności
od tego, z którego przedmiotu jest wyższa ocena na świadectwie)
2)

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

3)

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
-

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub
finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

-

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

h) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. i 3 ustawy (§ 5 pkt 10 regulaminu).
10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego kandydatów do szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem tych o których
mowa w § 3 pkt 9 a) i 9 e), w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

9

§4
Oddziały klas pierwszych dotychczasowych SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła pierwszego stopnia
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
1. O przyjęcie klasy pierwszej dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół
w

Policach:

Liceum

Ogólnokształcącego

Szkoły

Mistrzostwa

Sportowego

z Oddziałami Dwujęzycznymi nr I, Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum oraz branżowej szkoły
I stopnia są zobowiązani złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, wydane przez
lekarza medycyny pracy (§ 1 pkt. 11-13).
3. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół
ponadgimnazjalnych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wydane przez organ orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych
przepisów.
4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych (z wyjątkiem klasy
dwujęzycznej i Szkoły Mistrzostwa Sportowego, oddziału sportowego – piłka nożna
chłopców oraz oddziału z dodatkowymi zajęciami piłki nożnej, dla których zasady
przyjęcia określone są w § 4 pkt. 9 d) – 9 h) ) decydować będą wyniki egzaminu
gimnazjalnego oraz stopnie na świadectwie ukończenia gimnazjum.
5. Każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów:
a)

do 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego:
-

wynik przedstawiony w procentach z:


języka polskiego,



historii i wiedzy o społeczeństwie,



matematyki,



przedmiotów przyrodniczych,



języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

- mnoży się przez 0,2.
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b) do 72 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki, geografii (UWAGA!
do klasy pierwszej Technikum Zawodowego w zawodzie technik technologii
chemicznej – chemii zamiast geografii), języka obcego nowożytnego (wybór
w zależności od tego z którego przedmiotu jest wyższa ocena na świadectwie) uzyskane
na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

stopnie

punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

c) do 18 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
d) 7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
e) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
6. Dodatkowo 20 punktów otrzymają kandydaci do klas dwujęzycznych za sprawdzian
kompetencji językowych. Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności z języka angielskiego
i języka niemieckiego opracowują nauczyciele języków obcych Zespołu Szkół im.
Ignacego Łukasiewicza w Policach. Uczeń spełnia kryteria przyjęcia do klasy
dwujęzycznej, jeśli uzyska co najmniej 60% punktów z testu sprawdzającego. Treść
testów sprawdzających jest utajniona do momentu ich rozpoczęcia.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części egzaminu
gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej na lata szkolne
2017/2018 – 2019/2020.
8. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
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zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty
ustawy, przyjmowani są w pierwszej kolejności.
9. Wprowadza się następujące kryteria dodatkowe, których spełnienie jest warunkiem
przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych:
a) Do oddziałów, w których prowadzone są zajęcia dodatkowe: policyjne, pożarnicze
i wojskowe nie zostaną przyjęci kandydaci z nieodpowiednią lub naganną oceną
z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Warunkiem przyjęcia

kandydatów do w/w oddziałów, którzy mają przynajmniej poprawną ocenę zachowania
na świadectwie ukończenia gimnazjum, jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego
wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzającego bardzo
dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranych przez
kandydata zajęciach.
b) Minimalna liczba punktów, z którą można się ubiegać o przyjęcie do Technikum
w zawodzie technik technologii chemicznej w Zespole Szkół wynosi 90 punktów.
c) Przyjęcie kandydatów do pierwszej klasy wielozawodowej Branżowej Szkoły
I Stopnia odbywa się w porozumieniu z Komendą Środowiskową OHP.
d) Przyjęcie kandydatów do pierwszej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego odbywa
się

w

porozumieniu

z

trenerem

prowadzącym

szkolenie

sportowe

na podstawie wyników testów sprawnościowych, przeprowadzonych w terminach
określonych w harmonogramie naboru.
e) Do oddziału klasy pierwszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, oddziału sportowego
- piłka nożna chłopców oraz oddziału z zajęciami piłki nożnej chłopców
przyjmowani są kandydaci, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (§ 1 pkt. 1-3).
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na udział w próbach sprawności fizycznej oraz
na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego – piłka nożna, oddziału
z zajęciami piłki nożnej lub do oddziału Szkoły Mistrzostwa Sportowego;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych
przez

polski

związek

sportowy

właściwy

w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w szkole.
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dla

danego

sportu,

f) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa
w § 4 pkt 9 e), niż liczba wolnych miejsc w oddziale, w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki w/w prób sprawności fizycznej, za które
można otrzymać maksymalnie 100 punktów.
g) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, oddziału sportowego – piłka nożna
chłopców i klasy z zajęciami piłki nożnej, w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego i wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych: geografii i języka obcego nowożytnego nauczanego
w gimnazjum na poziomie III.1;
2) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
3) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
-

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub
finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

-

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

h) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. i 3 ustawy (§ 5 pkt 10 regulaminu).
10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem tych o których
mowa w § 4 pkt 9 a) i 9 e), w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
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§5
UWAGI KOŃCOWE
1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół
w Policach, którzy ukończyli 18 lat mogą nie zostać przyjęci.
2. Kandydaci, którzy na świadectwie promocyjnym (dotyczy kandydatów do klasy siódmej
szkoły podstawowej), na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum mają
naganną lub nieodpowiednią ocenę zachowania, mogą nie zostać przyjęci.
3. Kandydaci, którzy wcześniej zostali skreśleni z listy uczniów lub słuchaczy Zespołu Szkół
z dowolnych przyczyn, mogą nie być ponownie przyjęci.
4. O powstaniu klasy po rekrutacji decyduje dyrektor szkoły (za zgodą organu prowadzącego)
na podstawie liczby kandydatów.
5. Liczba uczniów w klasach 1-3 szkoły podstawowej nie może przekraczać 25.
6. Komisja rekrutacyjna może przyjąć maksymalnie 32 kandydatów do każdego oddziału
klasy siódmej szkoły podstawowej oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych. W szczególnych przypadkach o większej liczbie osób w oddziale
decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
7. O przydziale uczniów z zajęciami dodatkowymi do danego oddziału decyduje dyrektor
szkoły.
8. W przypadku powstania więcej niż jednego oddziału z tymi samymi zajęciami
dodatkowymi, o przydziale ucznia do danego oddziału decyduje dyrektor szkoły.
9. Dopuszcza się prowadzenie rekrutacji uzupełniającej zgodnie z harmonogramem
rekrutacji.
10. Kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. i 3 ustawy w przypadku równorzędnych
wyników kandydatów:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
11. Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
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12. W pierwszej kolejności do danego oddziału przyjmowani są kandydaci, którzy we wniosku
zaznaczyli ten oddział jako pierwszy wybór i spełnili warunki zgodne z regulaminem
i terminarzem rekrutacji. Przyjęcie do oddziału drugiego lub trzeciego wyboru możliwe
jest wyłącznie w przypadku gdy nadal są w nim wolne miejsca.
13. W przypadku wolnych miejsc możliwe jest przyjmowanie uczniów również w ciągu roku
szkolnego poza głównym okresem rekrutacji.
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