REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. H. CEGIELSKIEGO W ROGOŹNIE
Rok szkolny 2021/2022
Terminarz rekrutacji
1. W dniach od 17 maja 2021r. do 31 maja 2021r. kandydaci do szkoły ponadpodstawowej

z

oddziałem

przygotowania

wojskowego

dostarczają

niezbędne

dokumenty

do godz.15.00. (podanie o przyjęcie do szkoły, orzeczenie lekarskie wydane przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia
i 2 fotografie).
2. W dniach od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r. kandydaci do szkoły ponadpodstawowej
dostarczają niezbędne dokumenty do godz.15.00. (podanie o przyjęcie do szkoły
i 2 fotografie). Kandydaci do technikum pobierają skierowania na badania lekarskie
(medycyna pracy).
3. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w Zespole Szkół
im. H. Cegielskiego w podaniu wskazuje kolejno interesujące go oddziały.
4. W dniach od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. kandydaci dostarczają do godz. 15.00:
•

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

•

zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

5. 22 lipca 2021r. ogłoszona zostanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Zespołu Szkół
im. H. Cegielskiego w Rogoźnie.
W dniach od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r do godz. 15.00 kandydaci dostarczają
oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o
wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone we wcześniejszym
terminie) oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (dotyczy uczniów technikum). W

przypadku wyboru zawodu: machanik pojazdów samochodowych, elektromachanik i

mechanik - operator maszyn i urządzeń rolniczych orzeczenie lekarskie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o
braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie
do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania
terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której
uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021r.
6. W dniu 2 sierpnia 2021r. zostanie ogłoszona lista kandydatów (uczniów) przyjętych oraz
kandydatów (uczniów) nieprzyjętych do Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie.

7. 16- 25 sierpnia 2021r. – dostarczenie przez kandydatów do szkoły branżowej umowy

o pracę zawartej z pracodawcą.

Kryteria przyjęcia
1. Planowane jest utworzenie oddziałów technikum i oddziałów branżowej szkoły według
ilości zgłoszeń.
2. Planowane jest, aby w każdym oddziale było 32 uczniów.
3. Ostateczna liczba oddziałów ustalona zostanie po określeniu liczby kandydatów.
4. Proponujemy absolwentom szkoły podstawowej naukę w następujących oddziałach:
•

Branżowa Szkoła I stopnia - wszystkie zawody

•

Technikum - technik informatyk

•

Technikum - technik handlowiec

•

Technikum - technik mechanik

•

Technikum - technik logistyk

•

Technikum - technik ekonomista

•

Technikum - technik spedytor

Przedmioty, które w technikum będą realizowane na poziomie rozszerzonym:
- technik mechanik - matematyka rozszerzona, fizyka rozszerzona,
- technik informatyk - matematyka rozszerzona, informatyka rozszerzona,
- technik handlowiec - matematyka rozszerzona, geografia rozszerzona,
- technik logistyk - matematyka rozszerzona, geografia rozszerzona,
- technik spedytor - matematyka rozszerzona, geografia rozszerzona
- technik ekonomista - matematyka rozszerzona, geografia rozszerzona.
Przedmiotami uzupełniającym dla wszystkich kierunków będą historia i wiedza o
społeczeństwie.
W technikum będzie utworzony oddział przygotowania wojskowego.
Ilość złożonych podań zdecyduje o utworzeniu oddziału przygotowania wojskowego.

Minimalna liczba punktów potrzebnych do przyjęcia do technikum zostanie ustalona po
wstępnym oszacowaniu ilości kandydatów. Uczniowie będą kwalifikowani w kolejności od
największej do najmniejszej ilości punktów.

1.

Przedmioty i osiągnięcia przeliczane na
punkty
Liczbowo określona ocena z języka polskiego

2.

Liczbowo określona ocena z języka obcego
nowożytnego

3.

Liczbowo określona ocena z matematyki

4.

Liczbowo określona ocena z przedmiotu
wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno
- kwalifikacyjną dla kandydatów do technikum:

Punktacja
ocena: celujący - 18
pkt. bardzo dobry – 17
pkt. dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.
ocena: celujący - 18
pkt. bardzo dobry – 17
pkt. dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.
ocena: celujący - 18
pkt. bardzo dobry – 17
pkt. dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.
ocena: celujący - 18
pkt. bardzo dobry – 17
pkt. dobry – 14 pkt.

Łącznie

100 pkt.

Lp.

5.
6.

- technik handlowiec: chemia
- technik informatyk: informatyka
- technik mechanik: fizyka
- technik logistyk: geografia
- technik spedytor: geografia
- technik ekonomista: matematyka
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z
wyróżnieniem
1.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:
- uzyskanie tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego - 10 pkt.
- uzyskanie tytułu laureata konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
- uzyskanie tytułu finalisty konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
2.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu
ogólnopolskim:
- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt.
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
- 4 pkt.
- tytuł 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:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
przedmiotowego - 10 pkt.
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7
pkt.
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 5 pkt.
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 3 pkt.
4.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących
konkursem albo turniejem, o zasięgu

dostateczny – 8 pkt.
dopuszczający – 2 pkt.

7 pkt.

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej - 10 pkt.
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej - 7 pkt.
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z
przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej - 5 pkt.
- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt.
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
- 3 pkt.
- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
- 2 pkt.
5.Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach
wiedzy innych niż w/w, artystycznych lub
sportowych organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły na szczeblu:
- międzynarodowym - 4 pkt.
- krajowym - 3 pkt.
- wojewódzkim – 2 pkt.
- powiatowym – 1 pkt.
Maksymalnie 18 pkt. jeśli kandydat ma więcej
niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych
wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej.
7.

Aktywność kandydata na rzecz innych ludzi oraz
środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie
wolontariatu.

3 pkt.

Egzamin ósmoklasisty:
język polski (max 100%=35 pkt.)

max 35 pkt.

matematyka (max 100%=35 pkt)

max 35 pkt.

język obcy nowożytny (max 100%=30 pkt)

max 30 pkt.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia

200 pkt.

100 pkt.

8.

