REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole
na rok szkolny 2013/2014

§1
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 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. zm.).
2. Zarządzenie nr 110.1.1387.2012 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok
szkolny 2013/2014.
3. Regulamin elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

§2
Przepisy ogólne
1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych przeprowadza Szkolna Komisja RekrutacyjnoKwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły zarządzeniem nr 2/2013 z dnia 8.01.2013 r
2. Rekrutacja zostanie objęta jednolitym systemem naboru elektronicznego.
3. Oferta edukacyjna:
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4. Poza systemem naboru elektronicznego będzie prowadzona rekrutacja:
 do Szkoły Policealnej
zawód: technik ekonomista
 na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zakresie kwalifikacji dla zawodów:
technik ekonomista
technik handlowiec
technik obsługi turystycznej
technik hotelarstwa
Kwalifikacyjne kursy zawodowe zostaną uruchomione, gdy liczba słuchaczy wyniesie
min. 20 osób i będzie prowadzone kształcenie w danym zawodzie na poziomie technikum.
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§3
Zasady uzyskiwania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna
szkoły, uwzględniając:
 liczbę punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego, maksymalnie 100 pkt.
 sumę punktów z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie i innych osiągnięć
kandydata wg następujących zasad:
przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

lp.

punktacja

1.

liczbowo określona ocena z języka polskiego x 2

max 12 punktów

2.

liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego x 2

max 12 punktów

3.

liczbowo określona ocena z matematyki x 2

max 12 punktów

łącznie

liczbowo określona ocena z przedmiotu wskazanego przez szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną x 2 (odpowiednio dla każdego typu szkół)
Technikum
Ekonomiczne
geografia

5.

Technikum
Handlowe
biologia

Technikum
Geodezyjne
fizyka

chemia

Technikum
Obsługi
Turystycznej

Liceum
Ogólnokształcące

Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa

geografia

geografia
biologia lub chemia

informatyka

liczbowo określona średnia ocen (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) z sześciu
przedmiotów ogólnokształcących, tj.: historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii,
geografii, fizyki i astronomii, chemii, informatyki x 2
(z wyłączeniem przedmiotu wskazanego w punkcie 4)

6.

świadectwo z wyróżnieniem

7.

ocena zachowania:
- wzorowe
- bardzo dobre

8.

Technikum
Hotelarstwa

max 12 punktów

max 12 punktów

5 punktów
5 punktów
3 punkty

konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - udział
w finale wojewódzkim (punktowane maksymalnie dwa przedmioty 2 x 8 pkt.):
- języka polskiego,
- języka niemieckiego,
- języka rosyjskiego,
- języka francuskiego,
- języka angielskiego,
- geografii,
- chemii,
- fizyki,
- historii,
- matematyki,
- biologii,

3

max 16 punktów

max 100 punktów

4.

10.

11.

sposób punktowania za osiągnięcia ucznia uwzględniane przez szkolną komisję
rekrutacyjno-kwalifikacyjną:
a) sportowe:
- na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 6)
6 pkt.
- na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3)
4 pkt.
- na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3)
2 pkt.
b) artystyczne:
- na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 6)
6 pkt.
- na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3)
4 pkt.
- na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3)
2 pkt.
c) konkursy wiedzy:
- organizowane na szczeblu ogólnopolskim (miejsca 1- 6) 6 pkt.
- organizowane na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3) 4 pkt.
d) reprezentanci Polski uczestniczący w konkursach i zawodach,
w których
biorą udział reprezentacje narodowe,
6 pkt.
Do punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia z zastrzeżeniem, że
uwzględnia się najwyższe osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie,
w danej dyscyplinie tylko jeden raz.
osiągnięcia kandydata na rzecz innych ludzi oraz środowiska szkolnego zwłaszcza w
formie wolontariatu
egzamin gimnazjalny:
- „część humanistyczna”
-„część matematyczno-przyrodnicza”
-„część z języka obcego nowożytnego- poziom podstawowy”

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA

max 12 punktów

2 punkty
max 40 punktów
max 40 punktów
max 20 punktów

max 100
punktów

9.

200
§4

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza
treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, są przyjmowani do szkoły
niezależnie od kryteriów, pod warunkiem złożenia oryginałów dokumentów.
§5
Komisja zastrzega sobie prawo do podejmowania indywidualnych decyzji w sprawie
przyjmowania kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzyskali
równorzędne wyniki
Pierwszeństwo w przyjęciu mają:
 sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych,
 kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki,
 kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
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§6
Decyzję o przyjęciu kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły
ponadgimnazjalnej z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania z poradni
psychologiczno-pedagogicznej, podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający
w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
na podstawie odrębnych przepisów.
§7
Decyzję o przyjęciu do klasy pierwszej uczniów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci
obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą,
podejmuje dyrektor na podstawie odpowiednich dokumentów zgodnie ze stosownym
rozporządzeniem.
§8
Dokumenty wymagane przy rekrutacji
1. Kandydaci do szkoły składają dokumenty na wybrany przez siebie kierunek kształcenia drogą
elektroniczną (https://nabor.progman.pl/kolo) i w wersji papierowej w szkole pierwszego
wyboru, od 20.05.2013 r. do 04.06.2013 r. do godziny1500 .
2. Możliwość zmiany decyzji o wyborze szkoły – do 26.06.2013 r. do godz.1500.
3. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły:
 podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz kwestionariusz osobowy,
wypełniane drogą elektroniczną (https://nabor.progman.pl/kolo) lub w wersji papierowej
w szkole pierwszego wyboru,
 2 fotografie,
 kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego poświadczona przez dyrektora gimnazjum, dostarczona do dnia
02.07.2013 r. do godziny 1500.
 przy wyborze ZSZ w zawodzie sprzedawca wymagane jest pisemne zobowiązanie
pracodawcy o przyjęciu kandydata na praktyczną naukę zawodu.
Po ogłoszeniu list kandydatów wstępnie przyjętych do szkoły, w celu potwierdzenia woli
przyjęcia do szkoły, należy dostarczyć:
 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego,
a także:
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 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w zawodzie (skierowanie na badanie do pobrania w sekretariacie szkoły),
 oświadczenie o wyborze języków obcych – do pobrania ze strony internetowej szkoły
http://www.ekonomikkolo.pl, zakładka Rekrutacja lub w sekretariacie szkoły,
 kserokopię skróconego odpisu aktu urodzenia.
§9
Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna szkoły pierwszego wyboru:
 gromadzi dokumenty uczniów z pierwszego wyboru szkoły związane z rekrutacją
w sposób umożliwiający ustalenie, ilu kandydatów wybrało daną szkołę jako pierwszą,
drugą lub trzecią,
 wpisuje do systemu elektronicznego dane ze świadectwa gimnazjalnego zaświadczenia
z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na liście
zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

§ 10.
O przyjęciu kandydata do wybranej klasy decyduje:
 ilość punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 kolejność wyboru szkoły przez ucznia czyli preferencje wyboru szkoły i oddziału
w elektronicznym systemie naboru
Wskazanie kilku oddziałów z oferty edukacyjnej szkoły, zwiększa prawdopodobieństwo
przyjęcia do ZSEA.

§ 11.
1. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż liczba miejsc w oddziale, o przyjęciu do
szkoły decyduje dyrektor.
2. O otwarciu klasy w danym kierunku decyduje liczba kandydatów.

§ 12.
Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z § 10
do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
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§ 13.
1. Ogłoszenie list kandydatów wstępnie przyjętych do szkoły nastąpi w dniu 04.07.2013 r.
do godz. 1300.
2. Kandydaci umieszczeni na listach uczniów przyjętych do szkół mają obowiązek
potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole, w terminie do 08.07.2013 r., do godz.
1300 w sekretariacie szkoły, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia
gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły nastąpi w dniu 09.07.2013 r. do godz.1300.

§ 14.
Komisja sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego.

Zasady rekrutacji przyjęte przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.02.2013 r.
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