
SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

IM. JANA PAWŁA II W STASZOWIE UL. SZKOLNA 11 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

Podstawa prawna:  

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 

z późn. zm), 

2) Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2014 roku, poz. 7 z późn. zm.), 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych 

w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczególnego typu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego.(Dz. U. poz. 1942), 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 roku, 

poz. 893 z późn. zm.),  

5) Zarządzenie nr 1/2016 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 

roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz klas pierwszych dla 

dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 

w województwie świętokrzyskim, 

6)  Zarządzenie nr 2/2016 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2016 

roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz klas pierwszych dla 

dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 

w województwie świętokrzyskim, 

 

§ 1 

1. Warunkiem przyjęcia do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 

w Staszowie jest ukończenie gimnazjum publicznego lub niepublicznego 

o uprawnieniach szkoły publicznej.  

§ 2 

1. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Staszowie w roku szkolnym 2016/2017: 

a) podanie o przyjęcie do szkoły opatrzone podpisem kandydata i rodzica 

(prawnego opiekuna) na druku pobranym z systemu elektronicznego naboru 

zawierającym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 



c) oryginał zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wynikami 

egzaminu gimnazjalnego, 

d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w określonym zawodzie. 

e) dwie fotografie w ubraniu na jasnym tle, 

f) karta zdrowia i karta szczepień, 

g)  skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia), 

h) karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły 

ponadgimnazjalnej (druk wydaje gimnazjum), 

 

§ 3 

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów:  

Lp. 

  

Rodzaj czynności Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod  uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 11.04.2016 r. 

do 28.06.2016 r. 

od 01.08. 2016 r. 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej o 

świadectwo ukończenia gimnazjum 

oraz o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego 

od 24.06. 

do 28.06.2016 r. 

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

3. Weryfikacja przez komisję 

rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej i 

dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym, w tym dokonanie 

przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których 

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 

do 30.06.2016 r. do 03.08.2016r. 

4. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

do 15.07.2016 r. 23.08.2016 r. 

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą 

kształcenie zawodowe skierowania na 

do 19.07.2016 r. 23.08.2016 r. 



badanie lekarskie kandydatowi z listy 

kandydatów zakwalifikowanych, 

który dokonał wyboru kształcenia w 

danym zawodzie w jednej szkole, w 

przypadku złożenia przez kandydata 

oświadczenia o wyborze tej szkoły 

6. Potwierdzenie przez rodzica 

kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w 

postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum i 

oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, o ile nie 

zostały one złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej, a w przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe – także zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie 

o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu 

do 26.07.2016 r. do 26.08.2016 r. 

7. Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych 

do 27.07.2016 r. 29.08.2016 r. 

8. Poinformowanie przez dyrektora 

szkoły ponadgimnazjalnej kuratora 

oświaty o liczbie miejsc wolnych w 

szkole 

27.07.2016 r. 29 sierpnia 2016 r. 

 

§ 4 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomicznych 

im. Jana Pawła II, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-

kwalifikacyjną. 

2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy: 

a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji 

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć, 

b) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego zgodnie 

z kryteriami określonymi w regulaminie, 

c) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy 

kandydatów przyjętych do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 

d) sporządzenie protokółu postępowania kwalifikacyjnego. 



 

§ 5 

 

1. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Staszowie wspomagany jest przez system 

elektroniczny i w związku z tym kandydatów do szkoły obowiązują Zasady 

elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Staszowski na rok szkolny 2016/2017 ustalone przez Powiat Staszowski. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do technikum, w przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym mają (w wymienionej 

kolejności):  

a) kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

b) kandydaci 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. 

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do zasadniczej szkoły zawodowej, w przypadku 

równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym 

mają (w wymienionej kolejności): 

a) kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

b) kandydaci 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. 

§ 6 

1. O przyjęciu kandydata decyduje:  

1) Egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 punktów, z tym, że: 

za wyniki egzaminu gimnazjalnego z: 

- języka polskiego 

- historii i wiedzy o społeczeństwie 

- matematyki 

- przedmiotów przyrodniczych  

 

 

 

x% razy 0,2 

- języka obcego nowożytnego - podstawa x% razy 0,2 

 

 

2) Oceny na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej z: 



 j. polskiego, matematyki, j. obcego nowożytnego oraz informatyki - 

maksymalnie 80 punktów. 

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia 

gimnazjum stosuje się następujące przeliczenia: 

 celujący 20 punktów (4 przedmioty x 20 pkt = 80 pkt), 

 bardzo dobry 16 punktów, 

 dobry 12 punktów, 

 dostateczny 8 punktów, 

 dopuszczający 2 punkty. 

3) Wyróżnienie na świadectwie – 5 punktów 

4) Wolontariat – 2 punkty 

5) Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie (max liczba 

punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 13 pkt): 

konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów na 

podstawie zawartych porozumień: (konkursy uznawane przez KO w Kielcach) 

1. Olimpiada Ogólnopolska „Myśli Jana Pawła 

II” 

2. Konkurs historyczny „Losy żołnierza i 

dzieje oręża polskiego” 

3. Ogólnopolski konkurs tematyczny „Papież 

Słowianin” 

4. Konkurs „Losy bliskich i losy dalekich -

życie Polaków w latach 1914-1989” 

laureat - 7 pkt. 

finalista - 5 pkt. 

konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty: 

1. Konkurs Języka Polskiego 

2. Konkurs Języka Angielskiego 

3. Konkurs Języka Niemieckiego 

4. Konkurs Języka Rosyjskiego 

5. Konkurs Historyczny 

6. Konkurs Matematyczny 

7. Konkurs Fizyczny 

8. Konkurs Biologiczny 

9. Konkurs Chemiczny 

10. Konkurs Geograficzny 

11. Konkurs Informatyczny 

  

finalista 1 konkursu - 7 pkt. 

finalista 2 lub więcej konkursów - 10 pkt. 

 

Laureaci przyjmowani są niezależnie od 

przyjętych kryteriów – absolwenci 

gimnazjów będący laureatami i finalistami 

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych 

oraz laureaci konkursów o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim, 

których program obejmuje w całości lub 

poszerza treści podstawy programowej co 

najmniej z jednego przedmiotu, 

przyjmowani są do wybranej szkoły 

ponadgimnazjalnej niezależnie od 

kryteriów podanych w ww. rozporządzeniu. 

wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne 

podmioty na terenie szkoły na szczeblu: 



- międzynarodowym - 4 pkt. 

- krajowym - 3 pkt. 

- wojewódzkim - 2 pkt. 

- powiatowym - 1 pkt 

Wykaz dyscyplin sportu punktowanych w 

procesie rekrutacji –załącznik nr 1 

 

§ 7 

1. Kandydata do Technikum nie obowiązuje limit punktowy. 

2. Kandydata do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nie obowiązuje limit punktowy.  

§ 8 

1. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych 

stosuje się § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 

2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań 

komisji rekrutacyjnej, szczególnego typu i terminów przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.(Dz. U. poz. 1942). 

 

§ 9 

 

1. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem normowane są 

obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

  



Załącznik Nr 1. 

Lista dyscyplin sportu, w których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie 

rekrutacji do szkół ponadgimazjalnych. 

Dyscypliny indywidualne: 

1.  Akrobatyka sportowa 

2.  Badminton 

3. Biathlon 

4.  Biathlon letni 

5. Bieg na orientację 

6. Biegi przełajowe 

7. Boks 

8. Bowling sportowy 

9.  Brydż sportowy 

10. Gimnastyka artystyczna 

11. Gimnastyka sportowa 

12. Jeździectwo 

13. Judo 

14.  Kajakarstwo 

15. Karate tradycyjne 

16. Karate WKF 

17. Kolarstwo szosowe 

18. Kolarstwo torowe 

19. Kręglarstwo 

20. Lekkoatletyka 

21. Łucznictwo 

22. Łyżwiarstwo figurowe 

23. Łyżwiarstwo szybkie 

24. Łyżwiarstwo szybkie - short track 

25. Modelarstwo kosmiczne 

26. Modelarstwo lotnicze 

27. Narciarstwo alpejskie 

28. Narciarstwo klasyczne - biegi, skoki, kombinacja norweska 

29. Pięciobój nowoczesny 

30. Pływanie 

31. Pływanie synchroniczne 

32. Podnoszenie ciężarów 

33. Saneczkarstwo 

34. Skoki do wody 

35. Snowboard 

36. Sport kartingowy 

37. Strzelectwo sportowe 

38. Szachy 

39.  Szermierka 

40. Taekwon-do ITF 



41. Taekwon-do WAF 

42. Taniec sportowy 

43. Tenis 

44. Tenis stołowy 

45. Triathlon 

46. Wioślarstwo 

47. Zapasy styl klasyczny 

48. Zapasy styl wolny 

49. Żeglarstwo 

50. Żeglarstwo lodowe 

51. Wspinaczka sportowa 

52. Golf 

53. Wyścigi psich zaprzęgów 

54. Bilard i wszystkie jego odmiany 

Gry zespołowe 

1. Baseball 

2. Hokej na lodzie 

3. Hokej na trawie 

4. Kajak polo 

5. Koszykówka 

6. Piłka nożna 

7. Piłka ręczna 

8. Piłka siatkowa 

9. Piłka siatkowa plażowa 

10. Piłka wodna 

11. Rugby 

12. Unihokej 

13. Sporty wrotkarskie 


