ZASADY REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA
II
W NIEPOŁOMICACH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012.
Szkoła nie jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej

CZĘŚĆ PIERWSZA - REKRUTACJA DO LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
I TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY
I. Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. (§ 23 ust.
2, 3 i 5) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkól do innych (Dz. U. Nr 26, poz.232 z późniejszymi
zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w
sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a
także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58 poz. 504 z
późniejszymi zmianami).
2. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r. w
sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2011/2012 do publicznych gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, określenia terminów składania
dokumentów, potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania
na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników
egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów oraz
zasad rekrutacji (KPU.I.MM.517/1/11).
3. Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 45/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. oraz Nr 4/2011,
5/2011 i 6/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.
4.

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 17 lutego 2011 r. o
zmianie decyzji
w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2011/2012 z dnia 4 stycznia 2011 r.

II. Oferta edukacyjna szkoły
Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II proponuje w roku szkolnym 2011/2012
szeroką ofertę edukacyjną uwzględniającą potrzeby edukacyjne młodzieży i jej rodziców w
zakresie:
• nauk humanistycznych, przyrodniczych, matematycznych, technologii informacyjnej
i informatyki,
• nauczania języka angielskiego i wyboru w nauczaniu języków obcych: niemiecki,
francuski, włoski,
• wprowadzenia programów własnych tj. podstawy przedsiębiorczości - doradztwo
zawodowe, język włoski, wiedza o prawie, edukacja policyjna,
• możliwości zdobycia atrakcyjnego zawodu: technik informatyk - TI, technik
ekonomista - TE, technik handlowiec - TH, technik hotelarstwa - THT, technik
obsługi turystycznej - TORT,
• potrzeb i wymagań rynku pracy.
Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2011/2012 obejmuje kształcenie w Liceum
Ogólnokształcącym i Technikum kształcącym w następujących zawodach: technik
informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik obsługi
turystycznej.
Klasa LO

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

IA

Matematyka, informatyka

j. ang/ II
j.obcy

IB

Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

j. ang/ II
j.obcy

IC

Matematyka, język angielski

j. ang/ II j.obcy

ID

Geografia, wiedza o społeczeństwie

j. ang/ II
j.obcy

I E policyjna
Klasa
Technikum
I TI

Historia, wiedza o społeczeństwie, przysposobienie obronne j. ang/ II
- nowość
j.obcy
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
geografia

Języki obce
j. ang/ II j.obcy

I TE

geografia

j. ang/ II j.obcy

I TH

geografia

j. ang/ II
j.obcy

I THT

geografia

j. ang/ II
j.obcy

I TORT

geografia

j. ang/ II
j.obcy

W każdym oddziale Liceum Ogólnokształcącego realizowane będą:
• zajęcia programu własnego „Wiedza o prawie - Z prawem na ty”,
• zajęcia z podstaw przedsiębiorczości – doradztwa zawodowego.
W oddziale Liceum Ogólnokształcącego o nachyleniu policyjnym realizowane będą:
• zajęcia programu własnego „Edukacja policyjna”,
• w ramach przysposobienia obronnego realizowane będzie szkolenie strzeleckie,
• w ramach wychowania fizycznego zajęcia przygotowujące do testu sprawności
fizycznej będącego elementem procesu rekrutacyjnego do policji oraz zajęcia ze
sztuk walki i technik samoobrony,
• w ramach zajęć dodatkowych organizowane będą kursy pierwszej pomocy
przedmedycznej, nauki pływania i jazdy na nartach’
• w miarę możliwości finansowych w ferie obozy narciarskie, a w wakacje obozy
sprawnościowe.

W oddziałach Technikum realizowane będą zajęcia pozwalające zdobyć atrakcyjny zawód:
technika handlowca, technika ekonomisty, technika informatyka ze specjalizacją: administrowanie
sieciowymi systemami operacyjnymi lub systemy zarządzania bazami danych, technika hotelarstwa
oraz technika obsługi turystycznej .

III. Warunki przyjęcia do szkoły
1. Do Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum zostanie przyjęty uczeń, który w wyniku
przeprowadzonego egzaminu, przeliczonych punktów z języka polskiego i trzech
wybranych zajęć edukacyjnych oraz z tytułu osiągnięć wymienionych w świadectwie
ukończenia gimnazjum uzyska minimalnie:
Typ szkoły

Minimalna liczba
punktów

Liceum Ogólnokształcące
90 punktów
Technikum:
- technik informatyk
- technik ekonomista
- technik handlowiec

80 punktów

- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
2. O przyjęciu do każdej z proponowanych klas decydować będzie ranking punktowy. Maksymalna
ilość punktów, jaką może otrzymać kandydat za oceny z zajęć edukacyjnych wynosi 80. Punkty
za oceny na świadectwie obliczane są wg następujących zasad:
Punktacja ocen:
celujący

20 punktów

bardzo dobry

18 punktów

dobry

15 punktów

dostateczny
dopuszczający

10 punktów
2 punkty

3. Przy staraniu się o przyjęcie do poszczególnych klas, ocenie punktowej podlegać będzie j. polski
i trzy przedmioty, istotne dla proponowanego w tych klasach rozszerzenia przedmiotowego.
W przypadku ubiegania się o przyjęcie do:

Liceum Ogólnokształcącego:
• klasy 1A punktacji podlegają oceny języka polskiego, języka obcego, matematyki,
informatyki;
• klasy 1B punktacji podlegają oceny języka polskiego, języka obcego, matematyki, historii;
• klasy 1C punktacji podlegają oceny języka polskiego, języka angielskiego, matematyki,
fizyki lub geografii *;
• klasy 1D punktacji podlegają oceny języka polskiego, języka obcego, matematyki, geografii
;
• klasy 1E punktacji podlegają oceny języka polskiego, języka angielskiego, matematyki,
historii;
Technikum:
• klasy I TI punktacji podlegają oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki,
informatyki;
• klasy I TE punktacji podlegają oceny z języka polskiego, język obcego matematyki oraz
geografii lub informatyki *;
• klasy I TH punktacji podlegają oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz
geografii lub informatyki *;
• klasy I THT punktacji podlegają oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz
geografii lub informatyki *;
• klasy I TORT punktacji podlegają oceny z języka polskiego, języka obcego, matematyki
oraz geografii lub informatyki *.
* Punktacji podlega ocena korzystniejsza dla ucznia.
4. Kandydat wybiera drugi język obcy nowożytny spośród: języka niemieckiego, języka

francuskiego, języka włoskiego. W jednym oddziale klasowym mogą być utworzone
tylko dwie grupy językowe, w związku z czym, o tym które języki będą nauczane w
danej klasie, zdecyduje ilość kandydatów deklarujących dany język.
5. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może
uzyskać, co najwyżej 20 pkt, przy czym:
• za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt,
• za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:
- finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 pkt,
- finalista konkursu wojewódzkiego - 8 pkt,
• kandydaci, którzy w latach szkolnych 2008/09, 2009/10 uzyskali w konkursach
organizowanych przez kuratora oświaty tytuł finalisty konkursu wojewódzkiego otrzymują
w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2011/2012 – 10 pkt,
• za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne - do 7
pkt wg tabeli:
Przeliczanie na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie kandydata.
Przyznane
punkty

OSIĄGNIĘCIA
SPORTOWE

1 punkt

SZCZEGÓLNE
OSIĄGNIĘCIA

3 punkty

I miejsce

I - III miejsce

II-III miejsce

w powiecie

w powiecie

lub

II-III miejsce
OSIĄGNIĘCIA
ARTYSTYCZNE

2 punkty

w etapie powiatowym

II-III miejsce

w województwie
lub

4 punkty

5 punktów

II – III ogólnopolski

I miejsce
ogólnopolski

udział w etapie wojewódzkim

udział w
etapie
ogólnopolskim

I miejsce

I - III miejsce lub

II - III miejsce lub

laureat konkursu powiatowego

laureat
konkursu
wojewódzkiego

finalista
etapu ogólnopolskiego

laureat etapu ogólnopolskiego

II-III miejsce

II-III miej-

---------------

---------------

lub

I miejsce
lub

(w konkursach niewymienionych organizowanych
przez inne podmioty działające na terenie szkoły)

sce
lub laureat
konkursu
powiatowego

lub laureat
konkursu
wojewódzkiego

lub laureat
konkursu
ogólnopolskiego

--

------

REPREZENTOWANIE POLSKI
(w zawodach i konkursach sprtowych
i artystycznychw
których biorą
udział reprezentacje narodowe)

6 punktów

OSIĄGNIĘCIA
W AKTYWNOŚCI NA RZECZ
SRODOWISKA
SZKOLNEGO

1 punkt

OSIĄGNIĘCIA
W AKTYWNOŚCI NA RZECZ
INNYCH LUDZI,
WOLONTARIAT,
POŻYTEK PUBLICZNY

3 punkty

Konkursami organizowanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe
dla gimnazjalistów tj.: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego,
matematyczny, informatyczny, biologiczny, chemiczny, fizyki i astronomii, historyczny,
geograficzny, biblijny, „Wiem więcej” oraz konkursy tematyczne wojewódzkie: Konkurs Wiedzy
Obywatelskiej i Ekonomicznej, „Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności”, „Wojna z Narodem –
30.Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce, opór, życie codzienne oraz reakcje
międzynarodowe” i konkursy tematyczne ponadwojewódzkie: „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1531-1683 od oberżyna do Wiednia”, „Papież Słowianin – konkurs wiedzy o
czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II”, „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków
w latach 1914-1989”.
Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
Dyscypliny indywidualne: akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na
orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna,
gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo
szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe,

łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kołowe, narciarstwo
alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny,
pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody,
snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon-do ITF, taekwondo WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy
styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo., żeglarstwo lodowe.
Gry zespołowe: baseball, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak, polo, koszykówka, piłka
nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, psie zaprzęgi, rugby,
unihokej.
W przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w powyższym wykazie, a
absolwent gimnazjum legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym
uzyskanie osiągnięć sportowych, szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna decyduje o
uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.
5. Kandydatom zwolnionym ze sprawdzianu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych za
oceny na świadectwie (p.III.3) mnoży się przez dwa. Do liczby punktów dolicza się
punkty za osiągnięcia ucznia (p.III.4).
6.

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 zasad punktacji na podstawie
stosownego zaświadczenia.

IV. Tryb postępowania
1. Kandydat starający się o przyjęcie do szkoły składa następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie do szkoły - wg formularza, który wydaje sekretariat Szkoły i jest
umieszczony na stronie internetowej (WWW.lo-niepolomice.pl),
• karta informacyjna z gimnazjum,
• poświadczoną kopię/oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum dla osób
zdecydowanych,
• poświadczoną kopię/oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach wysiłkowo
- wydolnościowych w ramach wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego
– dotyczy kandydatów do klasy I E („policyjnej”) Liceum Ogólnokształcącego,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym
zawodzie – dotyczy kandydatów do Technikum czyli szkoły prowadzącej kształcenie

zawodowe,
• w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi
schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
• 2 zdjęcia legitymacyjne na jasnym tle opisane na odwrocie ( nazwisko, imię, data
urodzenia, adres),
• zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów
określonych przez Kuratora Oświaty,
• kartę zdrowia ucznia,
• kartę szczepień ochronnych.
Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu
gimnazjalnego oraz kartę informacyjną - należy dostarczyć do 30 czerwca 2011 r. do godz.
14.00, jako dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół im. Ojca Świętego
Jana Pawła II w Niepołomicach.
2. Dokumenty składa się w,,koszulce foliowej” formatu A-4 z podaniem ( formularz podania
do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły).
3. Kandydaci wskazują w podaniu dwa typy klas:
A. klasę, o przyjęcie do której zamierzają się ubiegać;
B. klasę, do której chcieliby/mogliby uczęszczać, gdyby w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego nie zostali - ze względu na zbyt małą ilość punktów - zakwalifikowani
do klasy wskazanej w pkt. A
4. Jeżeli kandydat uzyska zbyt małą ilość punktów, by móc zostać zakwalifikowanym do
wskazanych przez siebie klas A) lub B), szkoła zaproponuje mu - w miarę posiadania
wolnych miejsc - przyjęcie do innej klasy.
V. Terminarz rekrutacji
1. Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:
4 maja 2011 r. od godz. 8.00 do 15 czerwca 2011 r. do godz. 15.00 - składanie dokumentów do
wybranych szkół:
- rejestracja elektroniczna w macierzystym gimnazjum lub

- złożenie podania do szkoły pierwszego wyboru (gdy gimnazjum nie jest objęte systemem
rekrutacji elektronicznej);
do 17 czerwca 2011 r. do godz. 10.00 - dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze
szkoły;
od 22 czerwca do 27 czerwca 2011 r. do godz. 15.00 - dostarczenie przez kandydatów kopii
świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
29 czerwca 2011 r. do godz. 13.00 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy
kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej;
do 30 czerwca 2011 r. do godz. 14.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez
składanie oryginałów:
- świadectwa ukończenia gimnazjum;
- zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
- karty informacyjnej absolwenta gimnazjum;
- karty zdrowia ucznia;
1 lipca 2011 r. do godz. 12.00 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
list kandydatów przyjętych do szkoły;
do 4 lipca 2011 r. do godz. 10.00 - w przypadku gdy szkoła będzie dysponowała wolnymi
miejscami - przyjmowanie od kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów
dokumentów;
4 lipca 2011 r. do godz. 13.00 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
list przyjętych do szkoły;
od 25 sierpnia do 30 sierpnia 2011 r. - dodatkowa rekrutacja - jeśli szkoła będzie dysponowała
wolnymi miejscami.
2. Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II nie jest objęty systemem rekrutacji elektronicznej.
VI. Odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
1. Kandydatowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo odwołania od decyzji
Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej do dyrektora szkoły w ciągu trzech dni od dnia
ogłoszenia listy przyjętych do Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II.
2. Podstawą odwołania mogą być jedynie formalne uchybienia w procedurze postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do obowiązujących przepisów i kryteriów rekrutacji.

