REGULAMIN
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ
im. Z. HERBERTA w TRZEBIATOWIE
 Niniejszy regulamin dotyczy naboru do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020
absolwentów szkoły podstawowej do szkół:


Liceum Ogólnokształcącego:
- klasa wojskowo – policyjna z elementami ratownictwa (30 osób),
- klasa medialno – językowa (30 osób),
- klasa turystyczno – hotelarska (30 osób),



Branżowej Szkoły I stopnia (30 osób)

 Do klas pierwszych poszczególnych szkół przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli szkołę
podstawową oraz w terminie od 09 maja do 18 czerwca 2019r. do godz.1500

złożyli

w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:


podanie o przyjęcie do szkoły,



świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach
egzaminu ósmoklasisty lub kserokopię świadectwa i zaświadczenia potwierdzonego przez
dyrektora szkoły podstawowej w dniach: 21 czerwca 2019r. - 25 czerwca 2019r.
do godz.1500,



2 fotografie - podpisane na odwrocie,



zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zwiększonego wysiłku fizycznego
(dotyczy klasy wojskowo - policyjnej),



kartę zdrowia.

 Kandydaci do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia powinni dodatkowo złożyć:
a) umowę o praktyczną naukę zawodu,
b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia się w określonym zawodzie,
wydane przez lekarza medycyny pracy.
 Kandydaci do wszystkich typów szkół w terminie do 25 czerwca 2019r. mogą dołączyć:


opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,



potwierdzoną kopię zaświadczenia komisji konkursowej (tytuł finalisty, laureata konkursów
organizowanych

przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz

osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym),


zaświadczenie dyrektora szkoły podstawowej o udziale w konkursach rejonowych i zajętym
miejscu.
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 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty stosuje
się przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 16 marca 2017r.
 Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego mogą uzyskać punkty :


za egzamin ósmoklasisty (100 punktów),



za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (z 4 przedmiotów),



za inne udokumentowane osiągnięcia ucznia,



kandydaci do klasy wojskowo-policyjnej dodatkowo mogą uzyskać punkty za test
sprawności fizycznej (16 punktów).

 Przyjęcie odbywa się na podstawie:
a) przeliczanych na punkty wyników procentowych egzaminu ósmoklasisty w skali
procentowej z:
 języka polskiego,
 matematyki
mnożone przez 0,35
 języka obcego nowożytnego
mnożone przez 0,3;
b) przeliczanych na punkty ocen z określonych przedmiotów (pkt 8 regulaminu);
c ) innych udokumentowanych osiągnięć:
 ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt,
 udział w zawodach wiedzy organizowanych przez kuratorów oświaty lub inne podmioty
według rozporządzenia MEN z dnia 6 marca 2017r. § 6 (szczególne osiągnięcia -18 pkt),
 aktywność społeczna - 3 pkt,
 test sprawności fizycznej (dotyczy klasy wojskowo-policyjnej) - 16 pkt.
 Przedmioty przeliczane na punkty to:


w Branżowej Szkole I stopnia
– język polski, matematyka, język obcy zdawany na egzaminie ósmoklasisty, geografia,



w Liceum Ogólnokształcącym :
 język polski, matematyka,
 trzeci i czwarty przedmiot uzależniony od wybranego profilu kształcenia:
 w klasie wojskowo - policyjnej - wiedza o społeczeństwie, geografia;
 w klasie medialno - językowej - język obcy nowożytny, historia;
 w klasie turystyczno - hotelarskiej – biologia, geografia.
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 Oceny z wybranych przedmiotów będą przeliczane na punkty zgodnie z zasadą:
celujący

18 punktów

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy wojskowo-policyjnej odbędzie się
26 czerwca 2018r. o godz.900 (zbiórka w szkole).
Zakres testu sprawności fizycznej obejmuje cechy motoryczne:


skoczność



szybkość



siłę



wytrzymałość

Zakres ćwiczeń praktycznych testu:
1. START z pozycji leżącej;
2. obiegnięcie pachołków – tzw. „ósemka”;
3. seria przewrotów w przód, w tył, w przód;
4. pokonanie płotków LA;
5. rzut piłką lekarską na odległość 5m – pięcioma piłkami;
6. wykonanie 5 (pięciu) skłonów w pozycji leżącej tyłem z piłką lekarską;
7. pokonanie dowolnym sposobem 5-ciu części skrzyni wszerz;
8. wykonanie 3 (trzech) podciągnięć na drążku wysokim;
9. bieg wahadłowy 10X5m;
10. META
Wskazówki organizacyjne:
Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest prawidłowe wykonanie poszczególnych
ćwiczeń w określonym czasie.
Czas wykonania testu sprawności wynosi 1min. 45 sek.
Przekroczenie czasu ogólnego powoduje odjęcie 5 (pięciu) punktów od sumy uzyskanych
punktów.
Za każde poprawne wykonanie poszczególnego ćwiczenia testu sprawności fizycznej uczeń
otrzymuje 2 (dwa) punkty. Maksymalnie uczeń może uzyskać 16 (szesnaście) punktów.
W trakcie wykonywania testu sprawności fizycznej uczeń ma prawo w dowolnym momencie
przerwać wykonywanie ćwiczeń i powtórzyć test od początku.
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11. O przyjęciu do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia decyduje spełnienie warunków
zawartych w punkcie 3 niniejszego regulaminu (absolwenci szkół podstawowych, ubiegający
się o status młodocianego pracownika, przyjmowani są na podstawie umowy o praktyczną
naukę zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu ósmoklasisty).
12. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół
wymienionych w punkcie 1 regulaminu zostaną ogłoszone 05 lipca 2019r. o godz. 800.
13. Kandydaci umieszczeni na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół są zobowiązani
potwierdzić wolę

podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa

i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 10 lipca 2019r. do

godz.1500

(niespełnienie tego wymogu będzie jednoznaczne z rezygnacją z nauki w ZS im. Z. Herberta
w Trzebiatowie).
12 lipca 2019r. do godz. 800 komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna ogłosi listy
kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki
w ZS im. Z. Herberta w Trzebiatowie.
 Rekrutacja uzupełniająca - kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do szkoły mogą składać
dokumenty do klas dysponujących wolnymi miejscami w terminie do 2 sierpnia 2019r.
 Od decyzji komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej można się odwołać do dyrektora szkoły
w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w terminie
7 dni od dnia złożenia odwołania.
 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się poprzez Elektroniczny System Rekrutacji.

Opracowała Komisja w składzie:
1. Zbigniew Kupczyk - przewodniczący
2. Joanna Żoła – z-ca przewodniczącego
3. Anna Kupczyk
4. Bogusław Stolarczyk
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