Kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących
w Pruszczu Gdańskim
opracowany na lata szkolne 2017/2018
Kryteria zostały opracowane na podstawie:
 Art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017r. poz. 60)
oraz na podstawie:
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia
postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 –
2019/2020 do trzyletniego licem ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły
I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 Zarządzenia Nr 24 /2017 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 13 kwietnia 2017 roku w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych
oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny
2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności

I
Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego i technikum w zawodzie: technik ekonomista, technik
architektury krajobrazu, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik ogrodnik,
technik agrobiznesu, technik logistyk oraz szkoły branżowej I stopnia:
1. Podstawą postępowania rekrutacyjnego do nauki w wyżej wymienionych szkołach jest
świadectwo ukończenia gimnazjum.
2. Dokumenty obowiązujące kandydata starającego się o przyjęcie do wybranej szkoły:
 wypełniona ankieta - podanie dla kandydata
 zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
dla kandydatów do szkół zawodowych,
 inne dokumenty posiadane przez kandydata (np. zaświadczenie Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej i inne),
 poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w
zarządzeniu Kuratora,
 karta informacyjna kandydata,
 umowa o pracę lub zaświadczenie pracodawcy o zamiarze zawarcie umowy o pracę w
celu przygotowania zawodowego (dotyczy nauki zawodu),
 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o
których mowa w zarządzeniu Kuratora.
3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów – maksymalnie 200,
której składnikami są:
 100 – punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu
gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań
z zakresu:
język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze
(biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
przelicza się punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożymy
przez 0,2 pkt.



100 – punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i z trzech wybranych przez szkołę
zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia, maksymalnie za oceny z języka
polskiego i trzy wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać 68 punktów, a za inne osiągnięcia
ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w
procesie rekrutacji - 32 punkty.

4. Punkty pochodzące z przeliczenia ocen na świadectwie gimnazjum są przyznawane:
a. dla kandydatów do liceum ogólnokształcącego z następujących przedmiotów:
-

język polski - jako przedmiot obowiązkowy,
przedmioty wybrane przez szkołę:
j. obcy ( w przypadku, gdy kandydat otrzymał dwie oceny z języków obcych,
do przeliczenia wybiera się tę wyższą),
matematyka,
historia i wiedza o społeczeństwie/geografia, (zależy od wyboru typu klasy),

b. dla kandydatów do technikum w zawodzie: technik architektury krajobrazu i technik
ogrodnik z następujących przedmiotów:
-

język polski - jako przedmiot obowiązkowy,
przedmioty wybrane przez szkołę:
j. obcy (w przypadku, gdy kandydat otrzymał dwie oceny z języków obcych,
do przeliczenia wybiera się tę wyższą),
matematyka,
biologia,

c. dla kandydatów do technikum w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec,
technik logistyk i technik agrobiznesu z następujących przedmiotów:
-

język polski - jako przedmiot obowiązkowy,
przedmioty wybrane przez szkołę:
j. obcy ( w przypadku, gdy kandydat otrzymał dwie oceny z języków obcych,
do przeliczenia wybiera się tę wyższą),
matematyka,
geografia,

d. dla kandydatów do technikum w zawodzie: technik usług fryzjerskich z następujących
przedmiotów:
-

język polski - jako przedmiot obowiązkowy,
przedmioty wybrane przez szkołę:
j. obcy ( w przypadku, gdy kandydat otrzymał dwie oceny z języków obcych, do
przeliczenia wybiera się tę wyższą),
biologia,
chemia,

e. dla kandydatów do branżowej szkoły I stopnia w zawodzie OGRODNIK:
-

język polski - jako przedmiot obowiązkowy,
przedmioty wybrane przez szkołę:
j. obcy ( w przypadku, gdy kandydat otrzymał dwie oceny z języków obcych, do
przeliczenia wybiera się tę wyższą),
matematyka,
biologia,

f. dla kandydatów do branżowej szkoły I stopnia w zawodzie SPRZEDAWCA:
-

język polski - jako przedmiot obowiązkowy,
przedmioty wybrane przez szkołę:
j. obcy ( w przypadku, gdy kandydat otrzymał dwie oceny z języków obcych, do
przeliczenia wybiera się tę wyższą)
matematyka,
geografia,

g. dla kandydatów do branżowej szkoły I stopnia w zawodzie FRYZJER:
-

język polski - jako przedmiot obowiązkowy,
przedmioty wybrane przez szkołę:
j. obcy ( w przypadku, gdy kandydat otrzymał dwie oceny z języków obcych, do
przeliczenia wybiera się tę wyższą),
matematyka,
biologia lub chemia.

5. Punkty są obliczane według następujących zasad:
- stopień celujący
18 punktów
- stopień bardzo dobry
17 punktów
- stopień dobry
14 punktów
- stopień dostateczny
8 punktów
- stopień dopuszczający
2 punkty
6. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty):
a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów;
b. udział w konkursach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 punktów,



dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 5 punktów,
 tytułu laureata konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego –
5 punktów,
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
d. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej,
artystycznych, 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.
e. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z
tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje
się jednorazowo punkty a najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym
że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi 18 punktów.
f. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
przelicza się punkty:
- stopień celujący – 20 punktów,
- stopień bardzo dobry – 18 punktów,
- stopień dobry – 13 punktów,
- stopień dostateczny – 8 punktów,
- stopień dopuszczający – 2 punkty,
przy czym z j. polskiego, matematyki, historii i wiedzy o społeczeństwie liczbę punktów
uzyskana po zsumowaniu punktów z zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2, z biologii, chemii,
fizyki, geografii liczbę punktów po zsumowaniu dzieli się przez 4;
z języka obcego nowożytnego przyznanych punktów nie dzieli się.
8. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równej ilości punktów uzyskanych w
postępowaniu kwalifikacyjnym, 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 posiadający opinię publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w sprawie
ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan
zdrowia kandydata oraz decyduje:
- uzyskana liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym,
- uzyskana liczba punktów za świadectwo,
- uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia.

9. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:
a. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
b. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
c. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
określonym zawodzie,
d. umowa o pracę lub zaświadczenie pracodawcy o zamiarze zawarcie umowy o pracę
w celu przygotowania zawodowego (dotyczy nauki zawodu),
e. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, o
których mowa w zarządzeniu Kuratora.
II
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym
do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych
oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa pomorskiego
na rok szkolny 2017/2018
Trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum, branżowa szkoła I stopnia,
szkoły dla dorosłych
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym:
od 8 maja 2017 (poniedziałek) do 20 czerwca 2017 (wtorek) do godz. 15.00 – szkoły dla
młodzieży
od 31 maja 2017 (środa) do 3 lipca 2017 (poniedziałek) do godz. 15.00 – szkoły dla dorosłych.
2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach
egzaminu gimnazjalnego (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora
gimnazjum):
od 23 czerwca 2017 (piątek) do 27 czerwca 2017 (wtorek) do godz. 15.00 – szkoły dla młodzieży
3. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez komisję rekrutacyjną dla kandydatów szkół dla
dorosłych:
od 28 czerwca 2017 (środa) do 30 czerwca 2017 (piątek)
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacji:
do 29 czerwca 2017 (czwartek) do godz. 15.00 – szkoły dla młodzieży,
od 4 lipca 2017 (wtorek) do 6 lipca 2017 (czwartek) – szkoły dla dorosłych.
5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a
także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
7 lipca 2017 (piątek) godz. 12.00 – szkoły dla młodzieży,
do 21 lipca 2017 (piątek) godz. 12.00 – szkoły dla dorosłych.
6. Wydanie skierowania na badanie lekarskie tylko kandydatom zakwalifikowanym:
do 11 lipca 2017 (wtorek) do godz. 15.00 – technikum, branżowa szkoła zawodowa I stopnia.
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci
oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, w

technikum i w branżowej szkole zawodowej I stopnia zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w zawodzie:
od 10 lipca (poniedziałek) do 13 lipca 2017 (czwartek) do godz. 15.00 – szkoły dla młodzieży,
do 27 lipca 2017 (czwartek) do godz.15.00 – szkoły dla dorosłych.
8. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły:
do 14 lipca 2017(piątek) do godz. 12.00 – szkoły dla młodzieży,
do 28 lipca 2017(piątek) do godz. 12.00 – szkoły dla dorosłych.
9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc –
niezwłocznie, nie później niż:
do 14 lipca 2017(piątek) do godz. 15.00., a w razie konieczności potwierdzenia informacji
zawartych w oświadczeniach termin przedłuża się do 28 lipca 2017 – szkoły dla młodzieży
do 28 lipca 2017 do godz. 15.00 – szkoły dla dorosłych
10.

Postępowanie uzupełniające:
a. Składanie wniosków:
11 lipca – 28 lipca 2017 – szkoły dla młodzieży,
1 – 23 sierpnia 2017 – szkoły dla dorosłych.
b. Weryfikacja wniosków:
do 17 sierpnia 2017 do godz. 15.00 – szkoły dla młodzieży,
do 23 sierpnia 2017 do godz. 15.00 – szkoły dla dorosłych.
c. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów i najniższej ilości punktów
uprawniającej do przyjęcia:
do 18 sierpnia 2017 do godz. 12.00 – szkoły dla młodzieży,
do 24 sierpnia 2017 do godz. 12.00 – szkoły dla dorosłych.
d. Wydanie skierowania na badanie lekarskie:
do 21 sierpnia 2017 od godz. 12.00 – szkoły dla młodzieży.
e. Potwierdzenie woli przyjęcia:
od 18 sierpnia do 25 sierpnia 2017 do godz. 15.00 – szkoły dla młodzieży,
od 25 sierpnia do 30 sierpnia 2017 – szkoły dla dorosłych.
f. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:
do 28 sierpnia 2017 do godz. 12.00 – szkoły dla młodzieży,
do 31 sierpnia 2017 do godz. 12.00 szkoły dla dorosłych.
g. Poinformowanie kuratora o liczbie wolnych miejsc:
niezwłocznie, nie później niż do 28 sierpnia do godz. 15.00 – szkoły dla młodzieży,
do 31 sierpnia 2017 – szkoły dla dorosłych.

