REGULAMIN REKRUTACJI
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Solcu nad Wisłą
w roku szkolnym 2018/2019
Ogólne zasady rekrutacji
Szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną powołuje zarządzeniem Dyrektor Szkoły na
6 miesięcy przed rekrutacją.
W skład komisji wchodzą: przewodniczący i członkowie, którzy są nauczycielami ZSP w Solcu
nad Wisłą w liczbie zapewniającej sprawny przebieg rekrutacji.
Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych regulują:
- Rozporządzenie MEN i S z dnia 20.02.2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr
26 poz. 232)
- Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie
rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla
dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci
gimnazjum.
W trakcie rekrutacji kandydat może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż
trzech szkół.
Harmonogram prac szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej do szkół
ponadgimnazjalnych.
Od 10 maja (czwartek) od godz. 10.00 do 30 maja (środa) do godz. 15.00 kandydaci do
klas pierwszych składają w ZSP w Solcu nad Wisłą kwestionariusze – podania wg podanego
wzoru (zał. nr1), a w przypadku klas LO z rozszerzonym programem nauczania o treści
ogólnopolicyjne i strażackie także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Terminy przeprowadzenia sprawdzianu ze sprawności fizycznej ustala się na:
termin I - 28 maja 2018r. (poniedziałek) godz. 10.00
termin II - 20 czerwca 2018r. ( środa) godz. 10.00
• ZSP Solec prowadzi klasę sportową w następujących dyscyplinach:
- piłka siatkowa dziewczęta/chłopcy
- piłka nożna dziewczęta/chłopcy
Od 15 czerwca (piątek) od godz. 10.00 do 19 czerwca (wtorek) do godz. 16.00 kandydaci
mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy
uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu ze sprawności fizycznej w terminie do 11 czerwca
2018r. (poniedziałek).
Rekrutację przeprowadza się:
Od 22 czerwca (piątek) od godz. 12.00 do 27 czerwca (środa) do godz. 16.00 kandydaci
składają do ( nie więcej niż trzech) kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum,
które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam
zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć
imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
Kandydaci składają dokumenty, o których mowa wyżej, w szkołach, w których mają złożone
kwestionariusze – podania.
Od 10 maja (czwartek) godz. 9.00 do 6 lipca (piątek ) godz. 16.00 szkolna komisja
rekrutacyjno – kwalifikacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne wg przyjętych w
szkole procedur dla poszczególnych typów szkół.
6 lipca (piątek ) do godz. 12.00 szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza listy
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych, uwzględniając zasadę umieszczania
kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami
zawartymi w statucie szkoły.
Od 6 lipca (piątek) od godz. 12.00 do 12 lipca (czwartek) do godz. 10.00 kandydaci
umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie
potwierdzające wolę podjęcia nauki w ZSP w Solcu nad Wisłą oraz oryginał świadectwa i
oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum.
Do 12 lipca (czwartek) do godz. 16.00 szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna
ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do ZSP
w Solcu nad Wisłą, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności,
zgodnie z liczba uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły oraz
informacje o liczbie wolnych miejsc.
Do 12 lipca (czwartek) do godz. 16.00 Dyrektor ZSP w Solcu nad Wisłą przesyła do
Delegatury Kuratorium informacje o liczbie przyjętych do klas pierwszych oraz o wolnych
miejscach w szkole.
Od 13 lipca (piątekk) od godz. 10.00 do 28 sierpnia(wtorek) do godz. 16.00 szkolna
komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna przeprowadza rekrutację uzupełniającą do szkół, które
nie dokonały pełnego naboru wg ustalonych zasad w regulaminie szkoły.
Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i
podpisuje protokół postępowania kwalifikacyjnego.
Kryteria kwalifikacji do poszczególnych typów szkół.
W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych ustala się następujący sposób przeliczania na
punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych
(w zależności od typu i profilu) oraz wyniku egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:
200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch

obowiązkowych przedmiotów (w zależności od typu szkoły i profilu), a także za wyniki
egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia
kandydatów, w tym:
100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim
roku nauki w gimnazjum (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie
punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu);
100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w
statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum.
W postępowaniu kwalifikacyjnym szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna będzie
punktowała oceny z następujących przedmiotów:
- dwa przedmioty z najlepszymi ocenami spośród: historia, wos, j. angielski, j. niemiecki, j.
rosyjski, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i pozostałych w/w przedmiotów:
18 pkt. – ocena: celujący
14 pkt. – ocena: bardzo dobry
10 pkt. – ocena: dobry
6 pkt. – ocena: dostateczny
2 pkt. – ocena: dopuszczający
Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie
ukończenia gimnazjum:
13 pkt. – liczba punktów za tytuł finalisty, w co najmniej jednym konkursie organizowanym
przez Kuratorium Oświaty na szczeblu wojewódzkim, którego program obejmuje w całości
lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu lub za tytuł
laureata, finalisty innych konkursów i olimpiad określonych w rozporządzeniu MENiS z 29
stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad.
2 pkt. – liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
5 pkt.– liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu
wojewódzkim
2 pkt. – liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym.
Maksymalna liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu
powiatowym i wojewódzkim wynosi 5.
2 pkt. – za inne osiągnięcia, odnotowane w świadectwie ukończenia gimnazjum w tym:
a) uzyskane wysokie miejsca- nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na
terenie szkoły
b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu lub środowiska
szkolnego;
Do 6 pkt. – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z
następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język polski, historia, wos, język obcy,
matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, plastyka, muzyka, technika,
informatyka, wychowanie fizyczne i dodatkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki ( w przypadku braku oceny z
wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obiczaniu
średniej arytmetycznej).
Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:

6 pkt. – ocena: celujący
5 pkt. – ocena: bardzo dobry
4 pkt. – ocena: dobry
3 pkt. – ocena: dostateczny
2 pkt. – ocena: dopuszczający
Minimalna liczba punktów decydujących o przyjęciu do klasy pierwszej ZSP w Solcu
nad Wisłą będzie wynosiła: 80 pkt.
W przypadku wolnych miejsc komisja będzie indywidualnie rozpatrywać podania do szkoły.

