REGULAMIN REKRUTACJI
dla absolwentów szkół podstawowych
do II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1
w Zespole Szkół Nr 1 w Gorlicach w roku szkolnym 2019/2020
Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek.
ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia
2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum,
branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo
oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr pierwszy klasy I
publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej
na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.
§ 1.
„Etapy rekrutacji”
1. W ZS Nr 1 w Gorlicach rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną. Kandydaci do
oddziałów klas pierwszych dokonują rejestracji korzystając ze strony internetowej:
https://malopolska.edu.com.pl/
2. Kandydaci kończący ośmioletnią szkołę podstawową, które objęte jest systemem rekrutacji
elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystej szkole. W przypadku, gdy szkoła
podstawowa nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej, to kandydaci dokonują
rejestracji samodzielnie.
3. Kandydaci składają wydrukowane z systemu PODANIE wyłącznie w szkole pierwszego
wyboru.
4. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do co najwyżej trzech
szkół, a w obrębie
jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
Na pozycji 1 powinna być wskazana szkoła i klasa, którą Kandydat jest najbardziej
zainteresowany.
W ZS Nr 1 kandydat ma do wyboru dwie szkoły: II LO i Technikum Nr 1.
5. Uczniów szkół podstawowych będących w systemie rekrutacji elektronicznej obowiązuje
składanie kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do
szkoły pierwszego wyboru.
6. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty składa uczeń w wybranej szkole, w której potwierdza wolę
podjęcia nauki.
7. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza systemu rekrutacji elektronicznej
ubiegających się do szkół będących w systemie rekrutacji wprowadzają szkoły pierwszego
wyboru.
8. Informacje o ewentualnych zmianach wprowadza kandydat za pośrednictwem szkoły, która
wprowadziła jego dane do systemu.
9. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych prowadzona jest również
elektronicznie.

10. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych
szkół w pierwszym terminie.
11. Ustala się dolne progi punktowe przyjęć do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego 90 punktów oraz do Technikum Nr 1 - 70 punktów.
§ 2.
„Warunki rekrutacji”
1. O przyjęcie do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum Nr 1 w Zespole
Szkół Nr 1 może ubiegać się osoba, która posiada:
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
b) w przypadku kandydatów do technikum zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie
o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z
przepisami
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
c) wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty.
2. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria (maksymalnie 200 pkt.):
1. wyniki egzaminu (max 100 punktów),
2. wyniki ze świadectwa ukończenia (max 100 punktów):
a. oceny z języka polskiego , matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, (max 72 punkty),
b. świadectwo ukończenia z wyróżnieniem (7 punktów),
c. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia zgodnie z
Rozporządzeniem
MEN:
▪

▪

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na
szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;
uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim, ponadwojewódzkim lub zasięgu międzynarodowym. W
przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągniecie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu
oraz z tego samego zakresu, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach (max 18 punktów),
osiągnięciaw zakresieaktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu (max 3 punkty).
§ 3.
„Kryteria rekrutacji”

Przeliczanie wyników egzaminu ósmoklasisty
1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu) wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:
o języka polskiego -100% x 0,35=35 pkt.
o Matematyki – 100%x 0,35=35 pkt.
o języka obcego nowożytnego – 100% x 0,3=30 pkt.

2. W przypadku zwolnienia kandydata z całości lub części egzaminu ósmoklasisty obowiązują
zasady:
1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu, przelicza się na
punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
▪ języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
▪

celującym - przyznaje się 35 punktów,

▪

bardzo dobrym - przyznaje się 30 punktów,

▪

dobrym - przyznaje się 25 punktów,

▪

dostatecznym - przyznaje się 15 punktów,

▪

dopuszczającym - przyznaje się 10 punkty.

▪ języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
▪

celującym - przyznaje się 30 punktów,

▪

bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,

▪

dobrym - przyznaje się 20 punktów,

▪

dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,

▪

dopuszczającym - przyznaje się 5 punkty.

Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
1. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 72 punkty. Przy ustaleniu liczby
punktów za oceny na świadectwie ukończenia stosujemy następujące przeliczenia:
o celujący - 18 pkt.
o bardzo dobry - 17pkt.
o dobry - 14 pkt.
o dostateczny - 8 pkt.
o dopuszczający - 2 pkt.
2. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły kandydat może
uzyskać maksymalnie 18 pkt., w tym:
1. za ukończenie szkoły z wyróżnieniem: 7 punktów,
2. aktywność społeczna w tym aktywność na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

3. za udział w konkursach:

a. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego

10 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego

7 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego 5 punktów

b. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z
przepisami:
finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 punkty

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

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

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego wojewódzkiego

10 punktów

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
7 punktów
interdyscyplinarnego wojewódzkiego
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
5 punktów
interdyscyplinarnego wojewódzkiego
finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego

7 punktów

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego

5 punktów

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego

3 punkty

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów
7 punktów

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5 punktów

7 punktów

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
3 punkty
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
2 punkty
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 2,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym 4 punkty
krajowym

3 punkty

wojewódzkim

2 punkty

powiatowym

1 punkt

3. W roku szkolnym 2019/2020 przedmiotami wybranymi przez szkolną

komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, z których oceny będą przeliczane na
punkty we wszystkich oddziałach:

II Liceum ogólnokształcące

Punktowane

Przedmioty z rozszerzonym
Dodatkowe przedmioty uzupełniające

przedmioty

programem nauczania

j. polski,
matematyka
matematyka,
Ia

fizyka
----

j. obcy,

informatyka
fizyka lub informatyka*
j. polski,
matematyka,

j. angielski
Ib

---j. obcy,

geografia

Geografia

biologia

----

j. polski,
matematyka,

Id
chemia

* najwyższa ocena z podanych przedmiotów

j. obcy
biologia lub chemia*

Technikum Nr 1
Przedmiot
Punktowane
z rozszerzonym

Zawód
przedmioty

programem nauczania
Technik automatyk (1/2)**
lub technik elektronik (1/2)**

j. polski, matematyka,

technik mechatronik (1/2)

j. obcy, informatyka

IaT
geografia

IbT

geografia

technik informatyk (1/2)
technik grafiki i poligrafii cyfrowej (1/2)

j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka

technik reklamy (1/2)
1cT

geografia

j. polski, matematyka,
technik urządzeń i systemów energetyki
j. obcy, informatyka
odnawialnej (1/2)

** będzie otwarte kształcenie w zawodzie w zależności od wyników rekrutacji
4.
„Kryteria przyjęć”
0. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kandydata w toku
postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ma:
a. kandydat z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z
Dz. U. 2004 nr 26 poz. 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami,
b. kandydat spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2
Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność
kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność
obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą,
c. kandydat z największym procentowym wynikiem sumarycznym z egzaminu
ósmoklasisty,
d. kandydat z najwyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych.
§ 5.
„Dokumenty wymagane od kandydatów”
1. Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej:
1. podanie o przyjęcie do oddziału potwierdzone podpisem kandydata oraz opiekuna
prawnego - wydruk
z elektronicznego systemu rekrutacji,

2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty.
3. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów - oryginały lub
poświadczone kopie:
a. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność kandydata,
c. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności członków
rodziny kandydata, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
d. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
2. Dokumenty wymagane od kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły:
1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu.
2. zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość
nauki w Technikum Nr 1 w ZS Nr 1 w Gorlicach w określonym zawodzie (na
skierowaniu wydanym przez szkołę),
3. karta zdrowia - w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów
ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
4. 2 fotografie.
5. Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku
przez ZS Nr1 w celach związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.
6. Oświadczenie woli rodziców o uczestnictwie w lekcjach religii i języków
mniejszości narodowej.
§6
„Ogłaszanie wyników rekrutacji”
Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna ogłasza wyniki rekrutacji według wzorów
podanych w Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty, uwzględniając zasadę umieszczania
kandydata na liście zgodnie z kolejnością alfabetyczną i z podaniem minimalnej ilości
punktów uprawniających do przyjęcia w danej klasie.
§7
„Terminarz rekrutacji”
Terminarz rekrutacji jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły:
https://lukasiewicz.gorlice.pl/recrutation/index#terminarz_rekrutacji
§8
Uczniowie przyjęci do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 1
mogą ubiegać się o przyjęcie do internatu. Zasady określa regulamin przyjęć umieszczony
na stronie Zespołu Szkół Nr 1 w zakładce Internat.
§9
1. Z postępowania kwalifikacyjnego do klas pierwszych szkolna komisja rekrutacyjnokwalifikacyjna sporządza protokoły.
2. Nadzór nad pracą komisji sprawuje przewodniczący komisji rekrutacyjnokwalifikacyjnej.

3. Odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego przysługuje w terminie do
siedmiu dni od daty ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do wybranej szkoły. Odwołanie
rozpatruje przewodniczący komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej w ciągu pięciu dni od daty
złożenia odwołania.
4. Od decyzji przewodniczącego przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie do
7 dni. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.
§ 10
1. Administratorem Danych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w
Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18, tel. 18 353 60 40,
e - mail: zs_1@lukasiewicz.gorlice.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dorota Myszkowska-Janik; e-mail:
iod@zszgorlice.edupoczta.pl,
tel. 18 353 51 16.
3. Informacje dot. RODO w tym klauzula informacyjna znajdują się na stronie:
https://bip.malopolska.pl/zs1gorlice,m,306881,rodo.html

