REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
do Zespołu Szkół im. Józefa Nojego
w Czarnkowie na rok szkolny 2022/2023
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn.
„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. poz. 1737)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2020r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla
dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lub 15 lat, oraz przypadków, w których
osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki
przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. (Dz. U. z 2020r. poz. 337 ze zm.)
4. Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Nr 110.1.5.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych
szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych
publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych, publicznych liceów
ogólnokształcących dla dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
na rok szkolny 2022/2023.
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami
polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych
państw (Dz. U. z 2019 r. poz.1781)
6. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 493 ze zm.) w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
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7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz doktorantów ( Dz. U. poz. 1651)
8. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781)
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia do klas pierwszych: technikum, branżowej
szkoły I, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz branżowej szkoły II stopnia
absolwentów szkół podstawowych.
2. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie, ul.
Chodzieska 29, składają dokumenty do poszczególnych typów szkół drogą elektroniczną
przesyłając dokumenty na adres mailowy sekretariat@zsczarnkow.edu.pl lub w sekretariacie
szkoły (II piętro budynku „A”) w terminie od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku.
3. Kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie kwalifikuje
Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

§2
Wymagane dokumenty i terminy
1. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w terminie ogłoszonym zarządzeniem
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
2. Dokumenty obowiązujące kandydatów wymienionych w § 1 ust. 1 ubiegających się
o przyjęcie do szkoły:
1) podanie na druku wydanym przez szkołę; druki podań do poszczególnych typów szkół
dostępne są na stronie internetowej szkoły www.zsczarnkow.edu.pl i w sekretariacie
szkoły,
2) dwie fotografie (podpisane),
3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu
w przypadku technikum oraz branżowej szkoły I stopnia,
4) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach
egzaminu ósmoklasisty (dokumenty dostarczone do 12 lipca 2022 roku),
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5) w przypadku młodocianych pracowników karta zgłoszenia podpisana przez pracodawcę,
6) dyplomy laureatów i finalistów konkursów organizowanych na szczeblu ogólnopolskim,
wojewódzkim i powiatowym ( w przypadku ich posiadania),
7) karta zdrowia,
8) orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (w przypadku jego posiadania),
9) inne, udokumentowane osiągnięcia.
3. Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów i podsumowaniu punktów, Komisja
sporządza listę przyjętych do klas pierwszych.
1) Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
wymienionej w § 1 ust. 1 zostanie ogłoszona w dniu 20 lipca 2022 roku;
2) Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do branżowej szkoły I stopnia
i technikum zostanie ogłoszona w dniu 2 sierpnia 2022 roku;
3) Lista kandydatów przyjętych do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych zostanie
ogłoszona 31 sierpnia 2022 roku.
4. Warunkiem przyjęcia kandydata do szkoły jest dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i wyniku egzaminu ósmoklasisty do 12 lipca 2022 roku.

§3
Zasady rekrutacji
1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Zespołu Szkół im. Józefa Nojego w Czarnkowie
decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna zwana dalej Komisją, która bierze pod uwagę:
1) liczbę punktów za wyniki z egzaminu ósmoklasisty (max.100 punktów),
2) oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia (max 100 punktów).
Kandydat maksymalnie może uzyskać 200 punktów.
2. Liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej oraz na zaświadczeniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oceny punktowane
są następująco:
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Lp
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Przedmioty, osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja Razem

Liczbowo określona ocena z języka polskiego
max 18
max 100
celujący - 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt.,
punktów punktów
dostateczny - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.
Liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego
max 18
celujący- 18 pkt., bardzo dobry- 17 pkt., dobry - 14 pkt.,
punktów
dostateczny - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.
Liczbowo określona ocena z matematyki
max 18
celujący- 18 pkt., bardzo dobry- 17 pkt., dobry - 14 pkt.,
punktów
dostateczny- 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.
Liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego
max 18
wskazanego przez dyrektora szkoły
punktów
celujący- 18 pkt., bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt.,
dostateczny - 8 pkt., dopuszczający - 2 pkt.
Świadectwo z wyróżnieniem.
7 punktów
Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska 3 punkty
szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu.
Dodatkowe osiągnięcia.
18
punktów
Egzamin ósmoklasisty:
max 100
1) Wynik z języka polskiego (max 100%=35 pkt., wynik max 35
punktów
egzaminu mnoży się przez 0,35)
punktów
2) Wynik matematyki (max100%=35 pkt, wynik
max 35
egzaminu mnoży się przez 0,35)
punktów
3) Wynik z języka obcego nowożytnego(max 100%=30 max 30
pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,3)
punktów
MAKSYMALA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA
PRZEZ KANDYDATA 200 PKT.

3. Przedmioty wybrane do punktowania:
1) TECHNIKUM w zawodzie technik ekonomista - język polski, język obcy, matematyka,
informatyka;
2) TECHNIKUM w zawodzie technik handlowiec – język polski, język obcy, matematyka,
geografia;
3) TECHNIKUM w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – język polski,
język obcy, matematyka, biologia;
4) TECHNIKUM w zawodzie technik logistyk - język polski, język obcy, matematyka,
geografia;
5) TECHNIKUM w zawodzie technik mechatronik - język polski, język obcy, matematyka,
fizyka;
6) TECHNIKUM w zawodzie technik reklamy - język polski, język obcy, matematyka,
informatyka.
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7) TECHNIKUM w zawodzie technik informatyk – język polski, język obcy, matematyka ,
informatyka.
8) Branżowa Szkoła I Stopnia – język polski, język obcy, matematyka, informatyka;
4. Szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
maksymalnie 18 punktów, w tym za:
1) udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratorów
Oświaty, w tym:
a) finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,
b) laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
c) finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznają się 7
punktów,
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowane przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3
punkty;
4) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły, na szczeblu:
g) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
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h) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
i) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
j) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły

podstawowej

maksymalna

liczba

punktów

możliwych

do

uzyskania

za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty (lub
jego części) przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej zgodnie z §13 Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie
przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610)
7. Dolna granica punktów, jaką powinien uzyskać kandydat zgodnie z przyjętymi wyżej
kryteriami przy przyjęciu do technikum wynosi 70 punktów.
8. Uzyskana liczba punktów stanowi podstawę kolejności przyjmowania do danej szkoły.
9. W pierwszej kolejności przyjmowani są do danej klasy kandydaci, którzy wybrali dany
zawód, spośród znajdujących się na liście przyjętych.
10. W przypadku wolnych miejsc Komisja automatycznie zakwalifikuje kandydatów według ilości
zdobytych punktów do innych typów szkół zadeklarowanych w podaniu.
11. Kandydat w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły ma prawo do zmiany typu szkoły wewnątrz
Zespołu Szkół im. Józefa Nojego do dnia zatwierdzenia prac Komisji.
12. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów pierwszeństwo
w przyjęciu do szkoły mają:
1) kandydaci z rodzin wielodzietnych,
2) kandydaci niepełnosprawni, przewlekle chorzy,
3) kandydaci, których jeden z rodziców jest niepełnosprawny,
4) kandydaci, których obojga rodziców jest niepełnosprawnych,
5) kandydaci mający niepełnosprawne rodzeństwo,
6) kandydat objęty jest pieczą zastępczą,
7) zgłoszeni do pobytu w internacie szkoły,
8) kandydaci z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych,
9) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym, ustalono
indywidualny program lub tok nauki.
13. Do branżowej szkoły I stopnia nie ustala się progu minimalnej ilości punktów.
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14. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający
w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie odrębnych przepisów.
15. Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów i podsumowaniu punktów, Komisja
sporządza listę przyjętych do klas pierwszych.
16. W ciągu 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
17. W ciągu 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do szkoły istnieje możliwość złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
18. W przypadku, gdy w szkole wymienionej w § 1 ust. 1 pozostaną wolne miejsca, dodatkowe
postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone do 31 sierpnia 2022 roku.
19. Postępowanie rekrutacyjne do branżowych szkół II stopnia jest prowadzone w oparciu
o art. 135 ustawy Prawo Oświatowe w związku z art. 159.
20. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe odbywa się zgodnie z art.147 ustawy Prawo
Oświatowe.
§4
Szkolna Komisja Rekrutacyjna
1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
1) podaje informacje o warunkach rekrutacji
2) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w zasadach
rekrutacji
3) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa
w art. 158 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe;
4) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych, o której mowa w art. 158 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;
5) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
6) Komisja ma prawo do zmiany kryteriów naboru w uzupełniającym postępowaniu
rekrutacyjnym (np. do obniżenia progu minimalnych punktów).
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7) osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania
informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą
naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły.

2. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Komisja w składzie:
1) Anna Janyska – przewodnicząca;
2) Anna Konieczka;
3) Anna Norkowska- Polowczyk;
4) Magdalena Toman - Kossakowska;
5) Izabela Grun

Czarnków, dnia 21 lutego 2022 r.
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