REGULAMIN
REKRUTACJI
Powiatowego Zespołu Szkół
nr 1
im. Gen. Józefa Bema
w Pszczynie
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rozdział I

Podstawa prawna
Art. 1

1. Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z2017r. poz. 59).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania 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 (Dz. U. s 2017r., poz. 586).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r., poz. 610).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 marca 2017r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.
z 2017 r., poz. 649).
5. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2017 z dnia 31STYCZNIA
2018r.

w

sprawie

terminów

przeprowadzania

postępowania

rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas
pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej
szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.
6. Zarządzenie Dyrektora PZS nr 1.

Rozdział II

Wymagane dokumenty i tryb ich przyjmowania
Art. 2
1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Powiatowego
Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie w terminie określonym decyzją Śląskiego Kuratora
Oświaty w Katowicach.
2. W trakcie naboru elektronicznego zgodnie z obowiązującymi zasadami (w razie
trudności - szkoła służy wszelką pomocą)
3. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do Powiatowego Zespołu Szkół
nr 1 w Pszczynie:

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1:
1.
2.
3.
4.
5.

Podanie wydrukowane z programu elektronicznej rekrutacji.
Świadectwo ukończenia gimnazjum.
Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Dwie fotografie.
Zaświadczenie od pracodawcy, że dany uczeń zostanie z dniem 1 września
przyjęty na praktykę – MŁODOCIANI PRACOWNICY.
6. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (pierwszy tydzień wrześniaMŁODOCIANI PRACOWNICY).
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie- skierowania wydawane przez szkołę.
8. Karta zdrowia.

TECHNIKUM NR 1
1.
2.
3.
4.
5.

Podanie wydrukowane z programu elektronicznej rekrutacji.
Świadectwo ukończenia gimnazjum.
Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Dwie fotografie.
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
określonym zawodzie - skierowania wydawane przez szkołę.
6. Karta zdrowia.

Terminy rekrutacji na dany rok szkolny zawiera załącznik nr 1 regulaminu.

Rozdział III

Kryteria przyjęć
Art. 3
1. O kolejności przyjęcia do klasy pierwszej w Powiatowym Zespole Szkół nr 1
w Pszczynie decydują:
oceny z przedmiotów i inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie
ukończenia gimnazjum. Powyższe na terenie Śląskiego Kuratorium przyjęły
następującą postać, w przeliczeniu na punkty:

Zagadnienie
Język polski

Pierwsze wybrane
zajęcia
edukacyjne
matematyka
Drugie wybrane zajęcia
edukacyjne
fizyka
Trzecie wybrane zajęcia
edukacyjne
historia

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

dopuszczający – 2 punkty
dostateczny – 8 punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
celujący – 18 punktów
jak w przypadku języka
polskiego

18 punktów

jak w przypadku języka
polskiego

18 punktów

jak w przypadku języka
polskiego

18 punktów

18 punktów

7 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10
pkt,
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 pkt,
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 pkt.
2. 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,
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7
pkt,
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 pkt,
• tytułu finalisty tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 3 pkt.
3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy
innych niż w wymienione powyżej,
artystycznych lub sportowych, organizowanych

w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż
jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i
sportowych na tym samym szczeblu oraz
z tego samego zakresu, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum,
przyznaje się jednorazowo punkty za
najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych
zawodach, z tym, że maksymalna ilość
wynosi

max. 18 punktów

•
•
•
•

przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym – 4 pkt,
krajowym – 3 pkt,
wojewódzkim – 2 pkt,
powiatowym – 1 pkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu
Wymienione na świadectwie gimnazjalnym

3 punkty

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku
przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego przelicza się na punkty
oceny z:
języka polskiego i matematyki:
- celujący – 20 pkt
- bardzo dobry – 18 pkt
- dobry – 13 pkt,
- dostateczny – 8 pkt,
- dopuszczający – 2 pkt,
• historii i wiedza o społeczeństwie:
- celujący – 20 pkt
- bardzo dobry – 18 pkt
- dobry – 13 pkt,
- dostateczny – 8 pkt,
- dopuszczający – 2 pkt,

max. 40 pkt

max. 20 pkt

liczba punktów uzyskana z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2

•

biologii, chemii, fizyki i geografii:
- celujący – 20 pkt
- bardzo dobry – 18 pkt
- dobry – 13 pkt,
- dostateczny – 8 pkt,
- dopuszczający – 2 pkt,

max. 20 pkt

liczba punktów uzyskana z tych zajęć edukacyjnych dzieli się
przez 2

•

język obcy nowożytny:
- celujący – 20 pkt
- bardzo dobry – 18 pkt
- dobry – 13 pkt,
- dostateczny – 8 pkt,
- dopuszczający – 2 pkt,

Egzamin gimnazjalny:
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu
gimnazjalnego:
• język polski- 0,2 punktu za każdy uzyskany
procent
• historia i wiedza o społeczeństwie- 0,2 punktu
za każdy uzyskany procent
• matematyka- 0,2 punktu za każdy uzyskany
procent
• przedmioty przyrodnicze- 0,2 punktu za każdy
uzyskany procent
• język obcy nowożytny- 0,2 punktu za każdy
uzyskany procent*
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku
rekrutacji

max. 20 pkt

max: 100 punktów
max: 100 punktów

maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
200 punktów

*Uwaga:
1. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym.
2. Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas
trzecich szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących
szkołami artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły
artystycznej poświadczenia .
Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15
marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 377) dyrektor szkoły artystycznej wystawia również
uczniowi lub absolwentowi szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, poświadczenie spełnienia, w zakresie
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań
określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania
promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
Na podstawie ww. poświadczeń następuje wprowadzenie danych do systemu rekrutacji
elektronicznej.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata = 200

W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA
Jeżeli liczba kandydatów nie będzie większa niż liczba miejsc w danym zawodzie,
wówczas przyjęci zostaną wszyscy kandydaci. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa
niż liczba miejsc, o kolejności zadecyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu
gimnazjalnego oraz za oceny uzyskane z wyżej wymienionych zajęć edukacyjnych
otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

W TECHNIKUM
Jeżeli liczba kandydatów nie będzie większa niż liczba miejsc w danym zawodzie,
wówczas przyjęci zostaną wszyscy kandydaci. Jeżeli liczba kandydatów będzie większa
niż liczba miejsc, o kolejności zadecyduje suma punktów uzyskanych z egzaminu
gimnazjalnego oraz za oceny uzyskane z wyżej wymienionych zajęć edukacyjnych
otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
2.

O przyjęciu do klasy pierwszej decydują w/w kryteria oraz suma punktów uzyskanych zgodnie
z regulaminem przyjęć.

3.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
pierwszeństwo mają:
a/ sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
b/ kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
c/ kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4.

Laureat lub finalista olimpiad przedmiotowych, organizowanych przez instytucje,
opublikowanych w wykazie Olimpiady i Konkursy Wiedzy na stronie www.menis.gov.pl, jest

przyjmowany do szkoły niezależnie od wyżej określonych zasad.

Rozdział IV

Szkolna Komisja Rekrutacyjna
Art. 4
1.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje szkolną
komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania
dla członków komisji.

2.

Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy:
1)

podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z
uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły,

2) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postepowaniu uzupełniającym,
3) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postepowania uzupełniającego,
4) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
4. W przypadku nie dokonania pełnego naboru do dnia wyznaczonego Decyzją Śląskiego
Kuratora Oświaty, szkoła przeprowadza dodatkową rekrutację w terminie ustalonym
przez dyrektora szkoły.

Rozdział V

Tryb odwoławczy
Art. 5
1.

2.

Odwołania związane z dostrzeżonymi błędami proceduralnymi (np. w obliczaniu sumy
punktów) należy składać do dyrektora szkoły w dniu ogłoszenia listy przyjętych do
szkoły.
Zweryfikowana lista (związana z dostrzeżonymi błędami proceduralnymi) zostaje
ogłoszona w dniu następnym.

Terminarz rekrutacji do
Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną
Termin

Wydarzenie
1. Wprowadzanie podań przez internet oraz składanie dokumentów do
wybranych szkół.

Od 18 maja do
18 czerwca 2018r. 2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
Od 22 czerwca do uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
26 czerwca 2018r. gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
Do 5 lipca 2018r.
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
6 lipca 2018r.
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na
badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,
6 lipca 2018r.
który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w
przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
potwierdzanie przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata woli
uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa
Od 6 lipca do 12
lipca 2018r.
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
także zaświadczenie lekarskiego o braku podjęcia praktycznej nauki zawodu
13 lipca 2018r.
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych do szkoły
W terminach
określonych w
ww. ustawie

składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora
odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

SZKOŁA KSZTAŁCI UCZNIÓW W ZAWODACH
TECHNIKUM NR 1
•
•

•
•
•
•

technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 0,5 oddziału/16 osób
technik przemysłu mody - 0,5 oddziału/16 osób
technik chłodnictwa i klimatyzacji - 0,5 oddziału/16 osób - klasa objęta patronatem
firmy DTS Serwis
technik pojazdów samochodowych - 0,5 oddziału/ 16 osób
technik mechanik – operator obrabiarek CNC - 0,5 oddziału/ 16 osób (innowacja:

„Kontroler jakości”)
technik usług fryzjerskich - 0,5 oddziału/ 16 osób (innowacja: Kosmetyka w
wizualizacji) – klasa objęta patronatem Puchałka Hair Academy

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 1
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

kierowca mechanik
krawiec
mechanik pojazdów samochodowych
mechanik motocyklowy – klasa objęta patronatami: firmy YAMAHA oraz firmy Olek
Motocykle
blacharz samochodowy
lakiernik – klasa objęta patronatem firmy Szlif - Pol
elektromechanik pojazdów samochodowych
elektromechanik
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ( malarz- tapeciarz)
murarz- tynkarz
stolarz
monter sieci i instalacji sanitarnych – klasa objęta patronatem firmy P.H.U
„Puchałka”
ślusarz – klasa objęta patronatem firmy Stolbud
fryzjer
sprzedawca
klasa wielozawodowa ( zawody inne niż wymienione powyżej – z wyjątkiem
specjalności tzw. gastronomicznych- oraz powyższe w razie małej ilości chętnych

W powyższych zawodach zaplanowano następujące innowacje pedagogiczne:
sprzedawca- projektant wystaw i aranżacji wystroju sklepów
ślusarz- spawacz
7 oddziałów po 28 osób w zawodach w zależności od naboru
WSZYSTKIE ZAWODY W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA SĄ TRZYLETNIE
W przypadku małej ilości 10- 15 chętnych w danym zawodzie szkoła tworzy klasy
dwuzawodowe, natomiast w przypadku mniejszej ilości zgłoszonych szkoła tworzy klasy
wielozawodowe, gdzie nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole,
a kształcenie zawodowe na kursach kwalifikacyjnych w ośrodkach kształcenia zawodowego.

