ZASADY REKRUTACJI
Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. nr 26, poz. 232 z późn. zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,
składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
 Zarządzenie nr 10/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 lutego 2016 r.
 Statut Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Kandydat do klasy I-ej składa w sekretariacie szkoły wypełniony:
- druk podania,
- kartę „Dane o uczniu”,
- oświadczenie o korzystaniu z zajęć religii/etyki,
- oświadczenie o rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie
2. 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
W terminie późniejszym określonym w terminarzu rekrutacji dostępnym na stronie
internetowej szkoły
3. Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach z egzaminu gimnazjalnego.
4. Karta zdrowia ucznia (dotyczy absolwentów gimnazjów spoza powiatu grajewskiego)
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie
(po otrzymaniu ze szkoły skierowania na badanie lekarskie do Lekarza Medycyny Pracy).
6. Badania lekarskie, o których mowa wyżej, są przeprowadzane bezpłatnie na podstawie
wystawionego przez szkołę skierowania.

Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać ze sobą:
- skierowanie ze szkoły,
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- dokument potwierdzający tożsamość,
- bilans ucznia wraz z jego kserokopią,
- kserokopie kart informacyjnych z pobytów szpitalnych,
- wyniki badań dodatkowych (jeżeli były wykonywane w ciągu ostatnich 6 miesięcy).
Kandydaci do szkoły przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów
* W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1. wyniki egzaminu gimnazjalnego;
2.
 dla kandydatów składających podanie do Technikum wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu
zależnego od wybranego zawodu :
- technik ekonomista - geografia
- technik informatyk - informatyka
- technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia
- technik organizacji reklamy – informatyka
 dla kandydatów składających podanie do II Liceum Ogólnokształcącego wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz
jednego spośród wybranych przedmiotów:
- geografia,
- fizyka,
- chemia,
- biologia,
- informatyka,
- historia,
- wos.
3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) 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,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu;

SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW
UWZGLĘDNIANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
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1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę
punktów. O przyjęciu kandydata do klasy I-ej szkoły ponadgimnazjalnej w przepadku większej liczby kandydatów,
niż liczba wolnych miejsc w szkole decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania za poszczególne osiągnięcia:

Osiągnięcia kandydata uzyskane w gimnazjum
1.

Za wyniki egzaminu w ostatnim roku w gimnazjum:
1. Wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego
b) historii i wiedzy o społeczeństwie
c) matematyki
d) przedmiotów przyrodniczych
mnoży się przez 0,2
2.

2.

100 pkt.

Wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08
b) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,12.

Za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu zależnego
od wybranego zawodu /dla Technika/ lub dla wybranego profilu (dla LO)
ocena celująca – 20 pkt.
ocena bardzo dobra – 16 pkt.
ocena dobra – 12 pkt.
ocena dostateczna – 8pkt.
ocena dopuszczająca – 2 pkt.

3. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
4. Za osiągnięcia ucznia:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorium oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

b
)

Ilość punktów
możliwych
do uzyskania

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

80 pkt.

5 pkt.
13 pkt.

-

-

c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. b i c

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:





międzynarodowym – 4 pkt.
krajowym – 3 pkt.
wojewódzkim – 2pkt.
powiatowym – 1 pkt.

-

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, o których mowa w punkcie 4 wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub
gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
2 pkt.
5 Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu
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