REGULAMIN
PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU
ROK SZKOLNY 2018/2019

Podstawa prawna:
I Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7, z późn. zm.);
II Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
III Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na
lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego 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. poz. 586);
IV Zarządzenie Nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy
klas I publicznych szkół policealnych;
V Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

Lp.

1.

2.

1.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu proponuje absolwentom gimnazjum kształcenie w:
 3-letnim XXX Liceum Ogólnokształcącym
 4-letnim Technikum Poligraficzno-Administracyjnym
 3-letniej Branżowej Szkole I stopnia nr 7

2.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 obejmuje:
Nazwa szkoły

Symbol
klasy

XXX Liceum
Ogólnokształcące

1Aw

Technikum Poligraficzno
- Administracyjne

1DI

(dodatkowy
przedmiot edukacja
wojskowa)

Przedmioty
rozszerzone

 geografia/biologia
 język angielski1

 język angielski
 język niemiecki






język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia

 chemia
 język angielski1

 język angielski
 język niemiecki






język polski
matematyka
język obcy nowożytny
chemia

 informatyka
 język angielski1

 język angielski
 język niemiecki
/język rosyjski






język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka

 informatyka
 język angielski1

 język angielski
 język niemiecki
/język hiszpaoski






język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka

 geografia
 język angielski1

 język angielski
 język niemiecki
/język rosyjski






język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia

 język angielski
 język niemiecki
/język hiszpaoski






język polski
matematyka
język obcy nowożytny
geografia

 język angielski






język polski
matematyka
język obcy nowożytny
chemia

(klasa patronacka)
technik procesów
drukowania
technik procesów
introligatorskich
1F
technik
fotografii
i multimediów
1G
technik grafiki
i poligrafii
cyfrowej
1L
technik logistyk
1R
technik organizacji
reklamy

3.

1

Branżowa Szkoła I
stopnia nr 7

Język obcy

Przedmioty
punktowane
wskazane przez
komisję rekrutacyjną

 geografia
 język angielski1

1ZD
(klasa patronacka)
drukarz

Przedmiot nauczany na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej

1ZD
(klasa patronacka)
introligator

 język angielski

1ZFM
fotograf

 język angielski

magazynier-logistyk






język polski
matematyka
język obcy nowożytny
chemia






język polski
matematyka
język obcy nowożytny
informatyka(fotograf)/
geografia(magazynierlogistyk)

3.

Kandydaci do szkół w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu składają dokumenty w sekretariacie
szkoły (pokój 114) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 w terminach podanych w załączniku 1.

4.

Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do ww. szkół:

wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (do pobrania ze strony internetowej
http://nabor.pcss.pl/poznan)

kwestionariusz rekrutacyjny z dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych w kwestionariuszu
kryteriów (do pobrania ze strony internetowej www.lelewel.poznan.pl/rekrutacja)

inne dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazao zdrowotnych do nauki
w wybranym zawodzie w technikum lub branżowej szkole I stopnia (do odebrania w szkole po podaniu do
publicznej wiadomości listy kandydatów). Kandydat, który nie otrzyma lub nie dostarczy zaświadczenia o braku
przeciwwskazao do nauki w wybranym zawodzie, nie będzie mógł podjąd nauki w Technikum PoligraficznoAdministracyjnym lub w Branżowej Szkole I stopnia nr 7. Kandydaci nie ponoszą kosztów badao lekarskich.
- oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazao zdrowotnych do nauki w klasach wojskowych
XXX Liceum Ogólnokształcącego (do pobrania ze strony internetowej www.lelewel.poznan.pl/rekrutacja)
- skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą w szkole (do pobrania ze strony internetowej
www.lelewel.poznan.pl/rekrutacja, dokument ten wypełnia zakład pracy) – z wyjątkiem fotografa, który nie ma
statusu młodocianego pracownika
- oryginały świadectwa ukooczenia gimnazjum i wyniki egzaminu gimnazjalnego wydane przez OKE
- zaświadczenie Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
- dyplomy osiągnięd wpisanych na świadectwie ukooczenia gimnazjum
- 3 zdjęcia (podpisane ołówkiem na odwrocie).

5.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

6.

Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen z zajęd edukacyjnych (art. 20f ust. 2 pkt 1, 2, art.
20h ust. 6 pkt 2, 3, art. 20j ust. 2 pkt 1, 3 ustawy z 14.12.2016), wymienionych na świadectwie ukooczenia gimnazjum
oraz innych osiągnięd
Lp.
1.

2.

3.

Egzamin gimnazjalny
(wyniki poszczególnych egzaminów mnoży się przez 0,2)

Punktacja

„częśd humanistyczna”
- język polski (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)
- historia i wiedza o społeczeostwie (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)

max 40 pkt

„częśd matematyczno-przyrodnicza”
- matematyka (max 100%=20 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)
- przedmioty przyrodnicze (max 100%=20pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,2)

max 40 pkt

„częśd z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy”
(max 100%=20 pkt)

max 20 pkt

Razem za egzamin gimnazjalny

100 pkt

Lp.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Świadectwo ukooczenia gimnazjum

Punktacja

liczbowo określona ocena z języka polskiego cel. - 18 pkt., bdb 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18 pkt

liczbowo określona ocena z matematyki cel. - 18 pkt., bdb - 17
pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18 pkt

liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego cel. 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8 pkt., dopuszczający 2 pkt.

max 18 pkt

liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez komisję
rekrutacyjną stosownie do klasy cel. - 18 pkt., bdb - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dst. - 8
pkt., dopuszczający - 2 pkt.

max 18 pkt

świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt

inne szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumieo:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

max 18 pkt
możliwych do
uzyskania za
wszystkie
osiągnięcia

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8
ustawy:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 pkt
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 pkt
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w
pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 pkt
b) krajowym – 3 pkt
c) wojewódzkim – 2 pkt
d) powiatowym – 1 pkt
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na
świadectwie ukooczenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnieo za uczestnictwo
w konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukooczenia
gimnazjum. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom
lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte
przez ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego
polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów
był inny podmiot działający z jego upoważnienia).

7.



Razem punktów ze świadectwa

100 pkt

Razem punktów z egzaminu gimnazjalnego

100 pkt

Razem wszystkich możliwych punktów do uzyskania

200 pkt

Niezależnie od w/w punktacji, do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności przyjmowany jest:
laureat lub finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, publikowanych na stronie men.gov.pl
laureat konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim wymienionych na stronie
www.ko.poznan.pl.

8.

9.

Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, a następnie
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Dokładne terminy podania do publicznej wiadomości list kandydatów umieszczone są w załączniku 1.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po
zakooczeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego
brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartośd:
 wielodzietnośd rodziny kandydata
 niepełnosprawnośd kandydata
 niepełnosprawnośd jednego z rodziców kandydata
 niepełnosprawnośd obojga rodziców kandydata
 niepełnosprawnośd rodzeostwa kandydata
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 objęcie kandydata pieczą zastępczą.
11. Terminy odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej dla:
 rodziców kandydatów lub pełnoletnich kandydatów na wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata (7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych)
 Komisji Rekrutacyjnej na sporządzenie uzasadnienia (5 dni od dnia wystąpienia rodziców kandydata lub pełnoletniego
kandydata o sporządzenie takiego uzasadnienia)
 rodziców kandydata lub pełnoletniego kandydata na odwołanie się do Dyrektora Szkoły od rozstrzygnięcia Komisji
Rekrutacyjnej (7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia sporządzonego przez Komisję Rekrutacyjną)
 Dyrektora Szkoły na rozpatrzenie odwołania (7 dni od dnia otrzymania odwołania).
12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Szkoły
przeprowadza postępowanie uzupełniające do oddziałów, w których nie wypełniono ustalonych planem naboru limitu
miejsc.
13. Postępowanie uzupełniające kooczy się 31 sierpnia 2018 r.
14. O przyjęciu, do szkół wszystkich typów w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu, w trakcie roku
szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje Dyrektor Szkoły.
15. Terminarz rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu znajduje się w załączniku 1.

Poznao, 12.03.2018 r.

Załącznik 1

TEMINARZ REKRUTACJI
na rok szkolny 2018/2019
Termin

Postępowanie w procesie rekrutacji

14 maja - 30 maja 2018 r., do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

22 czerwca - 25 czerwca 2018 r., do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
o świadectwo ukooczenia gimnazjum
i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 26 czerwca 2018 r.

11 lipca 2018 r., godz. 10.00

do 12 lipca 2018 r.

do 19 lipca 2018 r., do godz. 12.00

do 20 lipca 2018 r., godz. 13.00

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata
oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli
podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa
ukooczenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazao
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej
wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą wnioskowad do Komisji
Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia go do szkoły
a komisja musi przygotowad i wydad uzasadnienie odmowy przyjęcia w ciągu
5 dni.

20 lipca 2018 r., godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach
w oddziałach.

od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2018 r.,
do godz. 15.00

31 sierpnia 2018 r., godz. 13.00

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi
miejscami. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa wniosek,
oryginał świadectwa ukooczenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego do oddziałów, w których nie wypełniono limitu
miejsc ustalonych planem naboru.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych w wyniku postępowania uzupełniającego.

