ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIALYSTOK
NA ROK SZKOLNY
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Podstawa prawna:

o
.

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo ofwiatowe (Dz. U. z 2020 r.

.

rozporzqdzenie Minista Edukacji Narodowej z dnia 2l sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postgpowania rekratacyjnego oraz poslgpowania uzupelniajqcego
do publicznych przedszkoli, szk6l, plac6wek i centrdw (Dz. U. z 2019 r. poz. I 737);

.

rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczegolnych rozwiqzay't w olcresie czaso'trego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oiwiaty w nuiqzku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-|9 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.);
Terminy postepowania relcrutacyjnego, a tak2e terminy sWadania dokument6w do klas
pierwszych szkil ponadpodstawowych i klas wstgpnych szk6l ponadpodstawowych,
o kt6rych mowd w drt. 25 ust. 3 ustaw Prawo Oiwiatowe, z wyiqtkiem szk6l
policealnych, bran2owych szkol II stopnia oraz liceiw ogilnoksztalcqcych
dla doroslych na rok szkolny 2020/2021 okreilone przez Ministra Edukacji Narodowej.

o

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajqce ustawg
(Dz. U z 2017 r. poz. 60 ze zm.);

-

poz.9I0);

Prawo oiwiatowe

Ilekrod w niniejsrym dokumencie jest mowa o:

rodzicach
a

a

naleZy przez to rozumied rodzic6w oraz opiekun6w prawnych kandydata

oraz osoby (podmioty) sprawuj4ce piecz7 zastQpczq nad kandydatem,
szkole ponadpodstawowej - nale2y przez to rozumied publiczne czteroletnie liceum
og6lnoksztalc4ce, pigcioletnie technikum, trzyletni4branlow4 szkolg I stopnia,
wielodzietnoSci rodziny kandydata - rralezy przez to rozumiei rodzing wychowuj4c4

troje i wigcej dzieci,
a

samotnym wychowyvaniu kandydata w rodzinie - naleZy przez to rozumiei
wychowywanie dziecka przez panng, kawalera, wdowg, wdowca, osobg pozostaj4c4
w separacji orzeczotej prawomocnym wyrokiem s4du, osobg rozwiedzion4,
chyba 2e osoba taka wychowuje wsp6lnie co najmniej jedno dziecko z jego ro&ican.

l. Na rok szkohy

202012021 przeprowadzone bgdzie postgpowanie rekrutacfrne

do klas I:

.
o
.

czteroletniego liceum og6lnoksztalc4cego,

pigcioletniego technikum,
trzyletniej branZowej szkoly I stopnia.

2.

Postgpowanie rekrutacyjne na rok szkolny 202012021 odbyrva sig z wykorzystaniem
systemu informatycznego Zostaly nim objgte wszystkie szkoly ponadpodstawowe
dla mlodzieizy prowadzone przez Miasto Bialystok oraz wybrane szkoly niepubliczne
(z wyjqtkiern szk6l specjalnych).

3.

Od dnia !5 czclrrr.'rr

.

llll(l r. rlo tlni:r l(l lipca 2(llll do godz. I5.(l(l elektronicmy systan

rekrutacji bgdzie dostgpny dla kandydat6w na stronie: hialr s tok.t<l u.crt

trt.

pl.

Je2eli kandydat zwnierza ubiegai sig o przyjgcie do szkoly ponadpodstawowej, kt6ra jest
poza systemem (np. szkoly spoza Bialegostoku), to nie bierze udzialu w rekrutacji

elektronicmej.

W takim

przypadku wszystkie wyrnagane dokumenty naleZy zlozyi

bezpodrednio w tej szkole.

4.

Wniosek o przyjgcie do szkoly ponadpodstawowej kandydaci wypelniaj4 w formie
elektronicznej na stronie bialystok.edu.com.pl. lub odrgcznie. Wnioski o prryjgcie
w formie elektronicznej b9d4 dostgpne na stronach szk6l. Osoby niemaj4ce dostgpu
do Intemetu mogq wypelni6 wniosek odrgcznie. Formularz wniosku dostgpny bQdzie
przy wejSciu do kazdej szkoly ponadpodstawowej.

5.

Podpisany wniosek sklada sig wyl4cznie w szkole pierwszego wyboru
od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00.

6.

Dopuszczalne formy skladania wniosku:

1)

w

terminie

Wyslanie podpisanego wniosku i pozostalych dokument6w drog4 mailowq na adres
szkoly (skan6w lub zapisu w postaci pdf).

.

Adresy mailowe

i

numery telefon6w plac6wek znajdq Paristwo na stronach

internetowych szk6l lub pod adresami:
bial

tok. lt l/dla mi

ukac al ubliczne edno

wiatowe/,

/
2)

https://cie.men.cov. ol/sio-strona-slowna/oodstawo we-infbrmaci e-d oty czcewvkazu-szko-i- acowek-owiatowvch/wvkaz-w g -wo ew odztw/

Dostarczenie dokument6w w wersji papierowej do plac6wki. Przy wej6ciu do szkoly
zostan4 ustawione skrzynki, do kt6rych kandydat lub jego rodzice b9d4 mogli wrzuca6
wnioski rekrutacyjne w zamknigtych kopertach. Potwierdzenie zlo2enia dokument6w
rodzice otrzymajq na adres email wpisany we wniosku.

7. Kandydat wypelniajqc wniosek moie wybra6 maksymalnie 3 szko\
ponadpodstawowe. Szkoly talezy ulozye wedlug preferencji uwzglgdniaj4c poziom
zainteresowania danq plac6wk4. Szkola ponadpodstawowa wskazana na pierwszej pozycji
nazywaia jest szkol4 pierwszego wyboru. Nie ma ograniczei w wyborze liczby
oddzial6w w wybranych szkolach.

8.

Kandydat nie zostanie przvjgty do wybranego oddzialu, je2eli nie uzyska wymaganej
liczby punkt6w zapewniaj4cych przyjEcie.
System informatyczny bgdzie prrydzielal kandydata do oddzial6w wedtug ulo2onej
przez niego listy preferencji, ad znajdzie miejsce w jednym z podanych oddzial6w,
zgodnie z uzyskanq przez kandydata liczbq punkt6w.

9. W roku

szkolnyrn 201912020 nie przeprowadza sig postgpowania uzupelni aj4cego.
Kandydaci do szk6l ponadpodstawowych, kt6rzy nie zostanq przyjqci do szk6l
w postgpowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 202012021, bgd4 przyjmowani do tych
szk6l na podstawie decyzji dyrektora plac6wki (art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
201 6 r.

-

Prawo oSwiatowe).

10. Dane kandydata,

w tym oceny ze Swiadectwa ukoticzenia szkoly podstawowej

i

wynik

egzaminu 6smoklasisty wprowadza do systemu naboru szkola pierwszego wyboru.
11. Swiadectwo ukoltczenia szkoly podstawowej oraz zaSwiadczenie

o wynikach egzaminu

6smollasisty mog4 byi skladane przez kandydata w oryginale, notarialnie po5wiadczonej
kopii, w postaci urzgdowo poSwiadczonego odpisu zgodnie z art. 76 $ 1 Kodeksu
postgpowania administracf nego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) lub wyci4gu
z dokumentu albo w postaci kopii poSwiadczotej przez dyrektora szkoly, kt6r4 ukoriczyl
kandydat.
12.

W terminach okreSlonych w

harmonogramie rekrutacji, kandydaci skladaj4
ponadpodstawowej pierwszego wyboru nastgpuj4ce dokumenty:

a)

wniosek o przfgcie do szkoly ponadpodstawowej,

b)

Swiadectwo ukoficzenia szkoly podstawowej oraz zaiwiadczenie
wynikach egzaminu 6smoklasisty,

c)

dodatkowe dokumenty (w przypadku, gdy dotyczy kandydata):

Zaiwiadczerue o uzyskaniu tytufu laureata lub finalisty
og6lnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytulu laureata

o zasiggu

wojew6dzkim

'
o

Opinia wydana przez prtbliczrE poradnig psychologicznopedagogiczn4, w tym publiczn4 poradnig specjalistyczn4,
sprawie

pierwszenstwa

szczeg6lowych

w

przyjgciu

ucznia

oryginal,
notarialnie
poSwiadczona kopia,

lub ponadwojew6dzkim

w

szkole

Forma dokumentu

Dokument

konkurs6w przedmiotowych

o

w

a

urzgdowo
podwiadczony odpis
lub wyciqg

z problemami zdrowotnymi do szkoly ponadpodstawowej

Orzeczene

o

potrzebie ksztalcenia specjalnego

z dokumentu,
wydane

ze wzglgdu na niepelnosprawnoS6 kandydata

Orzeczetie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej o posiadaniu stanu zdrowia umo2liwiaj4cego
podjgcie nauki (dotyczy oddziafu sportowego/mistrzostwa
sportowego)

kopia poSwiadczona
za zgodnoit,
z oryginalem
przez rodzica
kandydata

Orzeczenie o niepelnosprawno6ci lub o stopniu niepelnosprawnoSci
kandydat4 rodzic6w kandydata lub rodzelistwa kandydata
lub orzeczenie r6wnowaine w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia
spolecznej
rehabilitacji zawodowej
27 sierpnia 1997
(Dz.
U. z 2020 r.
oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych

i

r. o

poz.426zem.)
Prawomocny w1,rok s4du rodzinnego orzekaj4cy rozw6d
separacjg lub akt zgonu oraz o5wiadczenie o samotnym

lub

wychowywaniu dziecka oraz niewychow)'waniu 2adnego dziecka
wspolnie z j ego rodzican

Dokument poSwiadczaj4cy objgcie dziecka piecz4 zastgpcz4
zgodnie z ustaw4 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastepczej (Dz. U . z 2020 r. poz. 821)

W

przypadku szkoly prowadz4cej ksztalcenie zawodowe zaSwiadczenie lekarskie zawieraj4ce orzeczenie o braku
przeciwwskazali zdrowotnych do podjgcia praktycznej nauki
zawodu

przypadku szkoly prowadz4cej ksztalcenie w zawodzie
w zakresie kwalifikacji wyodrgbnionej w zawodzie, dla kt6rego
podstawa programowa ksztalcenia w zawodzie szkolnictwa
brarr2owego przewiduje przygotowanie do uzyskania
umiejgtnoSci kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa
jazdy kategorii C lub C+E - orzeczenie psychologiczne o braku
przeciwwskazaf psychologicznych do kierowania pojazdon,
o kt6rym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 201 1 r.
o kieruj4cych poj azdami (Dz. U . z 2019 r. poz. 341 ze zm.)

W

w zawodzie
w zakresie kwalifikacji wyodrgbnionej w zawodzie,
dla kt6rego podstawa programowa ksztalcenia w zawodzie
W

przypadku szkoly prowadz4cej ksztalcenie

szkolnictwa brarrZowego przewiduje

przygotowanie

do uzyskania umiejgtno5ci kierowania pojazdem silnikowym orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazari zdrowotnych
do kierowania pojazdami, o kt6rym mowa w art.'79 ttst. 2
ustawy z dnia 5 stycznia 201 I r. o kieruj4cych pojazdami

W przypadku braku
mo2liwoSci przedloZenia
odpowiednio
zaSwiadczenia
lub orzeczenia,
rodzic kandydata
lub kandydat pelnoletni
informuje o t1.rn
dyrektora szkoly
w terminie do 18 sierpnia
2020 r. do godz. i 5.00,
wskazuj4c na przyczpg
niedotrzymania terminu.
W takim przypadku
wlaSciwe
odpowiednio
za3wiadczenie
lub orzeczenie
sklada sig dyrektorowi
szkoly, do kt6rej uczef
zostal przy'gty,
nie p62niej
ni2 do dnia 25 wrze3nia
2020 r.

I

o

wielodzietnoSci rodziny kandydata. zgodnie
O6wiadczenie
z art. 20 t ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. o systemie
o6wiaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1.481 ze zm.)
Pisemna zgoda rodzic6w na vczgszczanie kandydata do klasy
I publicznej szkoly ponadpodstawowej sportowej, publicmej
szkoly ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziaiu
sportowego w publicznej szkole ponadpodstauowej

og6lnodostgpnej

lub oddzialu

misttzostwa

sportowego
publicznej szkole ponadpodstawowej og6lnodostgpnej
z godnie z art. 137 ust.4 ustaw) zdnia14 grudnia20l6r.- Prawo
oSwiatowe (Dz. U . z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

w

OSwiadczenie rodzica

Pisemna zgoda rodzic6w

OSwiadczenia sklada sig pod rygorem odpowiedzialnoSci karnej za skladanie laiszywych

oSwiadczeri. Sktadaj4cy oSwiadczenie jest obowi4zany do zawarcia w nim klauzuli
nastgpujqcej tredci: ,,Jestem Swiadomy odpowiedzialno6ci kamej za zlolenie falszywego
oSwiadczenia".
13. Wniosek o przyjgcie do publicznej szkoly ponadpodstawowej zawiera:

1) imig, nazwisko, datE urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku
braku numeru PESEL - serig i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzaj Ecego to2samoSi

;

2) imiona i

nazwiska rodzic6w kandydata, a
imiona rodzic6w;

w

przypadku kandydata pelnoletniego -

zamieszkania rodzic6w i kandydata,
pelnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata;

3) adres miejsca

4)

aw

przypadku kandydata

pocay elektronicznej i numery telefon6w rodzic6w kandydata, a w przypadku
kandydata pelnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata,

adres

o ile.ie posiadajq;

5) wskazanie koleinoici wybranych publicznych szk6l w porz4dku od
do naj mniej preferowanych

6)

najbardziej

;

wskazanie wybranego oddzialu/6w w danej szkole.

14. Przewodniczqcy komisji rekrutacyjnej moZe:

.

24da1 dokument6w potwierdzai4cych okolicznoSci zawafte

w

odwiadczeniach,

w wyznaczonfn teminie.

o

zwr6ci6 sig do w6jta (burmistrza, prezydenta miasta) wlaSciwego ze wzglgdu
na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okolicznoSci.

W6jt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okolicznoSci w terminie 5 dni.

W

przypadku nieprzedlo2enia dokument6w potwierdzaj4cych spelnianie kryteri6w
oraz w sl.tuacji braku potwierdzenia okolicznoSci zawartych w oSwiadczeniu, komisja
rekrutacyi na rozpatru j 4c wniosek, nie uwzglEdnia danego kr1'terium.

s

15.

Zmiana wyboru szkoly/oddzialu
Kandydaci mog4 zmienid decyzjg dotycz4c4 wyboru szk6l/oddzial6w. W tym celu naleZy
skontaktowad sig ze szkol4 pierwszego wyboru i wycofai zlo2ony wniosek, nastgpnie
po zalogowaniu sig do systemu wprowadzi6 zmiany, wydrukowai, podpisa6 nowy
wniosek i zloZyi go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego

wyboru.
16.

Postgpowanie rekrutacyjne przeprowadza

komisja rekrutacyjna powolana

przez dyrektora szkoly.

17. Zasady rekrutacji do oddzialu og6lnodostgpnego

1) Do klasy I publicznej

a)

szkoly ponadpodstawowej, przyjmuje sig kandydat6w, kt6rzy:

posiadaj4 Swiadectwo ukonczenia szkoly podstawowej,

b) w

przypadku kandydat6w do szkoly prowadz4cej ksaalcenie zawodowe posiadajq za5wiadczenie lekarskie zawieraj4ce orzeczenie o braku przeciwwskazai
zdrowotnych do podjgcia praktycznej nauki zawodu,

c) w przypadku kandydat6w do szkoly prowadz4cej ksztalcenie w zawodzie,
dla kt6rego podstawa programowa ksztalcenia w zawodzie szkolnictwa
bran2owego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejqtnoici kierowania
pojazdem silnikowym - posiadajq orzeczeaie lekarskie o braku przeciwwskazari
zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdzialu I2
ustawy z dnia 5 stycznia 201I r. o kierujqcych poiazdami,

prowadz4cej ksztalcenie w zawodzie,
dla kt6rego podstawa programowa ksztalcenia w zawodzie szkolnictwa
brarzowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejgtno5ci kierowania
pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E - posiadajq
orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazari psychologicznych
do kierowania pojazdem, o kt6rynn mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia
5 stycznia 201 1 r. o kierujqcych pojazdami.

d) w przypadku kandydat6w do szkoly

2) W przlpadku wigkszej liczby kandydat6w, niZ liczba wolnych miejsc w

szkole,

na pierwszym etapie postgpowania rekrutacyjnego s4 brane pod uwagg l4cznie
nastgpuj4ce

krlteria:

a)
b)

wyniki egzaminu 6smoklasisty,

c)

Swiadectwo ukonczenia szkoly podstawowej z wyr62nieniem,

wymienione na Swiadectwie ukoriczenia szkoly podstawowej oceny z jgzyka
polskiego i matematyki oraz z dwoch obowi4zkowych zajg6 edukacyjnych
ustalonych przez dyrektora danej szkoly jako brane pod uwagq w postgpowaniu
rekrutacyjnym do danego oddzialu tej szkoly,

6

d)

szczeg6lne osi4gnigcia wymienione

na

iwiadectwie ukofczenia szkoly

podstawowej:

.

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycigskim
tytulem w zawodach wiedzy, aftystycznych i sportowych, organizowanych

przez kvatora oSwiaty albo organizowanych

co najmniej na

szczeblu

powiatowym przez inne podmioty dzialal4ce na terenie szkoly, z wyj4tkiem
tytulu laureata lub finalisty og6lnopolskiej olimpiady przedmiotowej
oraz tltulu laureata konkursu przedmiotowego o zasiggu w.ojew6dzkim
lub ponadwojew6dzkim,

.

osi4gnigcia w zakresie aktywnoSci spolecznei, w tym na rzecz Srodowiska
szkolnego, w szczeg6lnoSci w formie wolontariatu.

3) W przypadku r6wnorzgdnych wynik6w uzyskanych na pierwszym etapie
postgpowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego
przyjmuje sig kandydat6w z problemami zdrowotnymi, ograniczaj4cymi mo2liwo3ci
wyboru kierunku ksztalcenia ze wzglgdu na stan zdrowia, potwierdzonymi opini4
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.

4) W przypadku r6wnorzgdnych wynik6w uzyskanych na drugim etapie postgpowania
rekrutacyjnego lub jeZeli po zakoflczeniu tego etapu dana szkola nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na trzecim etapie postgpowania rekrutacyjnego s4 brane
pod uwagg l4cznie kryteria:

a) wielodzietnoSt kandydata,
b) niepelnosprawnodi kandydata,

c) niepelnosprawnoSi jednego z rodzic6w kandydata,
d) niepelnosprawnoS6 obojga rodzic6w kandydata,
e) niepelnosprawnoSi rodzeristwa kandydata,

t)

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objEcie kandydata pieczy zaslEpcz4
PowyZsze

5)

kyteria maj4 jednakow4 warto56.

Powy2sze zasady stosuje sig odpowiednio do postgpowania rekrutacyjnego do klasy
I publicznej szkoly ponadpodstawowej integracyjnej lub oddzialu integracyjnego
w publicznej szkole ponadpodstawowej og6lnodostgpnej, w przypadku kandydat6w

nieposiadaj4cych orzeczenia

o

potrzebie ksztalcenia specjalnego wydanego

ze wzglgdu na niepelnosprawnoSi.

6)

Laureaci lub finalidci og6lnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasiggu wojew6dzkim lub ponadwojew6dzkim sE przyjmowani

w

pierwszej kolejnodci

do oddzialu w publicznej szkole ponadpodstawowej

og6lnodostgpnej, jezeli posiadaj4 Swiadectwo ukofczenia szkoly podstawowej.

1

rekrutacji kandydat6w z orzeczeniem o potfzebie ksztalcenia specjalnego
1) Kandydaci z otzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego mog4 ubiega6

18. Zasady

sig o przyjEcie do oddzial6w og6lnodostqpnych lub integracyjnych'

2)

Postepowanie rekrutacyjne kandydat6w z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia
specjalnego do oddzial6w os6inodostqpnych prowadzi komisja rekrutacyjna powolana
przez dyrektora szkoly wg zasad opisanych powyzej '

3) Doboru uczni6w do oddzialu inteeracyinego dokonuje dJrektor szkoly za zgod4
ich rodzic6w z uwzglgdnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz moZliwosci psychofizycznych uczni6w, w tym uczni6w niepelnosprawnych
($ 6 ust. 3 Rozporzqdzenia Minista Edukacji Narodowei z dnia 17 marca 2017 r'
wsprawieszczeg1lowejorganizacjipublicznychszktilipublicznychprzedszklli
Dz. U. z 2017 r. Poz. 619 ze zm.).

4) Kopig

orzeczenia

o potrzebie ksztalcenia

specjalnego poSwiadczon4 za zgodnoit'

zoryginalemna|e\yz|oiry,t,wkazdejszkole'wkt6rejwybranooddzialintegracyjny.
19. Zasady rekrutacji do oddzialu dwujgrycznego/migdrynarodowego

1)Doklasypier.wszejoddzialudwujgzycznego/migdzynarodowegopublicznejszkoly
ponadpodstawowej przyjmuje sig kandydat6w-' kt6rzy posiadajq Swiadectwo
ukoliczenia szkoly podstawowej oraz uzyskali pozltywny wynik sprawdzianu
predyspozycji jEzykowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radq
pedagogiczn4.

przypadku wigkszej liczby kandydat6w spelniaj4cych warunek, o kt6rym mowa
w pkt 2 niZ liczba wolnych miej sc w szkole, oddziale' na pierwszlm etapie
postgpowania rekrutacyjnego s4 brane pod uwagE l4cznie nastEpuj4ce kq4eria:

2) W

a) wyniki egzaminu 6smoklasistY,

b) wynik sprawdzianu kompetencji igzykowych,

c) wymienione na Swiadectwie ukoirczenia szkoty podstawowej oceny z jEzyka
polskiego. matematyki. jEzyka obcego nowozytnego' ptzy czyrn w przypadku
-vqrzsz4, oraz z jednych
oceny z jEzyka obcego nowoZ1'tnego uwzglgdnia sig ocenE
jako
obowi4zkowych zaj96 edukacyjnych ustalonych przez dytektota danej szkoly
brane pod uwag9 w postqpowaniu rekrutacyjnym do danego oddzialu tej szkoty'

d) Swiadectwo ukoiczenia szkoly podstawowej z wyr62nieniem,

e)szczeg6lneosiqgnigciawymienionenaSwiadectwieukofczeniaszkoly
podstawowej:

.

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycigskim
tltulem w zawodach wiedzy, artystycznych i spofiowych, organizowanych
przez kuratora o5wiaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez itne podmioty dzialaj4ce na terenie szkoly ' z wyj4tkiem
tytulu laureata lub finalisty og6lnopolskiej olimpiady przedmiotowej

3

tltulu

laureata konkursu przedmiotowego
lub ponadwojew6dzkim,

oraz

.

o

zasiggu wojew6dzkim

zakresie aktyrvnoSci spolecznej, w tym na rzecz irodowiska
szkolnego, w szczeg6lnoSci w formie wolontariatu.

osi4gniQcia

w

r6wnorzgdnych wynik6w uzyskanych przez kandydatow na pierwszym
etapie postgpowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postqpowania rekrutacyjnego
s4 brane pod uwagg l4cznie kryteria:

3) W przlpadku

a) wielodzietnoS6 kandydata,

b) niepelnosprawnoSi kandydata,
c) niepelnosprawnoSi jednego z rodzic6w kandydata,
d) niepeinosprawnoSd obojga rodzicow kandydata,
e) niepelnosprawnod6 rodzeristwa kandydata,

t)

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objEcie kandyd ala piecz4 zastQpczE.
PowyZsze

4)

krlteria majq jednakow4 wartoSi.

Laureat lub finalista og6lnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz latreat konkursu
przedmiotowego o zasiggu wojew6dzkim lub ponadwojew6dzkim s4 przyjmowani
w pierwszej kolejno5ci do oddzialu dwujgzycznego/ migdzynarodowego w publicznej
szkole ponadpodstawowej og6lnodostgpnej, jezeli posiadaj4 Swiadectwo ukoticzenia
szkoly podstawowej oraz uzyskali pozlt)'wny wynik sprawdzianu kompetencji
jgzykowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych ptzez radE pedagogiczn4Warunek uzyskania pozytlu/nego sprawdzianu kompetencji jqzykowych
lub pozyty"r,vnego wyniku sprawdzianu predyspozycji jgzykowych nie dotyczy laureata

1ub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego
o zasiggu wojew6dzkim lub ponadwojewodzkim z jqzyka obcego nowozytnego,
kt6ry bgdzie drugim jqzykiem nauczania w oddziale.
20. Zasady rekrutacji do oddzialu sportowego/mistrzostwa sportowego.

1) Do klasy I

publicznej szkoly ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoly

ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddzialu sportowego w publicznej szkole
ponadpodstawowej og6lnodostgpnej lub oddziatu mistzostwa sportowego

w publicznej szkole ponadpodstawowej og6lnodostgpnej przyjmuje sig kandydat6w,
kt6rzy spelniaj4 odpowiednio warunki:

a)

posiadaj4 Swiadectwo ukoiczenia szkoly podstawowej,

b)

posiadaj4 stan zdrowia umo2liwiaj4cy podjgcie nauki, potwierdzony orzeczeriem
lekarskim wydutym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

c)

posiadaj4 pisonn4 zgodg rodzic6w

ta

uczqszczanie kandydata

do

szkoly

lub oddzialu,

9

d)

uzyskali poz).tywne wyniki pr6b sprawnodci fizycznej, na warunkach ustalonych
przez polski zwi4zek sportowy wlaSciwy dla danego sportu, w kt6rym jest
prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

2) W przypadku wigkszej liczby niz liczba wolnych

miejsc

w

szkole

i

oddziale,

o kt6rych mowa w pkt 1, na pierwszym etapie postgpowania rekrutacyjnego s4 brane
pod uwagg wyniki pr6b sprawno$ci fizycztej.

3) W

przypadku r6wnorzgdnych wynik6w uzyskanych na pierwszym etapie
postgpowania rekrutacfnego do szk6l lub oddzial6w sportowych i mistrzostwa
sportowego, na drugim etapie postgpowania rekrutacrnego s4 brane pod uwagg
lEcznie odpowiednio nastgpujqce kryteria:

a)
b)

4)

wyniki egzarninu 6smoklasisty,
wymienione na Swiadectwie ukoriczenia szkoly podstawowej oceny z jgzyka
polskiego i matemaryki oraz z dw6ch obowiTkowych zajgi edukacyjnych ustalonych
przez dyrektora danej szkoly jako brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym
do danego od&ialu tej szkoly,

c)

Swiadectwo ukoriczenia szkoly podstawowej z wyr62nioriem,

d)

szczeg6lne osiEgnigcia

wymiafoqe na Swiadectwie ukoriczenia szkoly podstawowej:

.

uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycigskim
tytulem w zawodach wiedzy, artystycznych sportowych, organizowanych
przez kuratora oSwiaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty dzialajqce na terenie szkoly,

.

osiqgnigcia w zakesie aktylvnodci spolecznej, w tym na rzecz Srodowiska
szkolnego, w szczeg6lno5ci w formie wolontariatu.

i

W przypadku r6wnorzgdnych wynik6w uzyskanych na drugim etapie postgpowania
rekrutacfnego, na trzecim etapie postgpowania rekrutacyjnego s4 brane pod uwagg
l4cznie kryteria:

a) wielodzietnoSikandydata,
b) niepelnosprawnoSi kandydata,
c) niepelnosprawno6i jednego z rodzic6w kandydata,
d) niepelnosprawno36 obojgarodzic6w kandydata,
e) niepelnosprawnod6 rodzeristwakandydata,

f)

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)

objgcie kandydata piecz4 zastEpcz4.

PowyZsze kryteria maj4 jednakow4 wartoS6.

5)

Laureaci lub finaliSci og6lnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasiggu wojew6dzkim lub ponadwojew6dzkim s4 przlmowani
w pierwszej kolejnoSci do publicznej szkoly ponadpodstawowej sportowej, publicznej
l0

szkoly ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziafu sportow-ego w publicznej

szkole ponadpodstawowej og6lnodostQpnej, oddzialu mistrzoslwa sportowego
w publicznej szkole ponadpodstawowej o96lnodostgpnej. jezeli posiadajq:

o
o

Swiadectwo ukoiczenia szkoly podstawowej.

.

posiadaj4 pisemn4 zgodg rodzic6w

posiadaj4 stan zdrowia umoZliwiajqcy podjgcie nauki, potwierdzony orzeczeniem
lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

na

do

uczqszczanie kandydata

szkoly

lub oddzialu.

.

uzyskali poz)'tywne wyniki pr6b sprawnodci fizycznej, na warunkach ustalonych
przez polski zwiEzek sportowy wladciwy dla danego sportu. w kt6rym jest
prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

21. Zasady przyznawania punktriw.
Maksymalna liczba punkt6w mo2liwych do uzyskania:
I

) za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

-

mar

100

pkl

Uzyskane wyniki procentowe z jgzyka polskiego i matematyki na poziomie
podstawowym mno2one s4 przez przelicznik 0.35, np. 100% - 100 x 0,35:35 pkt.
Uzyskane wyniki procentowe z jEzyka nowo2ytnego na poziomie podstawowym
mnozone sq przez przelicznik 0.3, np. 75Yo: 75 x 0,3 : 22,50 pkt. Maksymalna liczba
punkt6w za 3 wyniki procentowe wynosi 100 pkt;
2)

wymienione na Swiadectwie ukoriczenia szkoly podstawowej oceny z jqzyka
polskiego i matematyki oraz z dw6ch obowipkowych zaj96 edukacyjnych ustalonych
przez dyrektora danej szkoly jako brane pod uwagg w postgpowaniu rekrutacyjnym
do danego oddzialu tej szkoly- max 72 pkt:

celuj4ca
- ocena bardzo dobra
- ocena dobra
- ocena dostateczna
- ocena dopuszczaj4ca
- ocena

-

18

-

17 pkt.

pkt.

- l1 pkt,
- 8 pkt,

- 2 pkt;

3) Swiadectwo ukoriczenia szkoly podstawowej z wyro2nieniem

- 7 pkt;

4) osi4gnigcia w zakresie aktywnoSci spolecznej, w tym na rzecz Srodowiska szkolnego,
w szczeg6lno6ci w formie wolontariatu - J p*/,'
5) szczeg6lne osi4gniecia wymienione na Swiadectwie ukoriczenia szkoly podstawowej -

mox

18

pkt.:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy bgd4cych konkursem o
ponadwojew6dzkim organizowanym przez kurator6w oSwiaty

na

zasiggu

podstawie

zawartych porozumieri:

ll

. t),tulu finalisty konkursu przedmiotowego' l0 ph,
o qtulu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - ph,
. tytulu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinamego
7

5

b)

pkr,

uzyskanie w zawodach wiedzy bgdqcych konkursem o zasiggu migdzynarodowym
lub og6lnopolskim albo tumiejem o zasiggu og6lnopolskim:

.

tytulu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiot6w artystycznych objgtych
ramowym planem nauczania szkoly artystycznej - 10 pkt,

.

t)4ulu laureata tumieju

z

przedmiotu

lub

przedmiot6w artystycznych

nieobjgtych ramowym planem nauczania szkoly arlystycznei -

.

z

t).tulu finalisty tumieju

przedmiotu

lub

ph,

przedmiot6w artystycznych

nieobjgtych ramowym planem nauczania szkoty artystycznej

c)

4

uzyskanie w zawodach wiedzy bgdqcych konkursem
organizowanym przez kuratora oSwiaty:

o

' 3 pkt.

zasiggu wojew6dzkim

r dw6ch lub wigcej tltul6w finalisty konkursu przedmiotowego - I 0 pkt,
o dw6ch lub wigcej tytul6w laureata konkursu tematycznego
tub interdyscyplinamego -

7

Pkt.

o dw6ch lub wigcej tytul6w finalisty konkursu tematycznego
tub interdyscyplinamego - 5 punkt6w,

o tytulu finalisty konkursu przedmiotowego ' pkt,
. tytulu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinamego - 5 ph,
. tytulu finalisty konkursu tematycznego tub interdyscyplinamego
7

3

d)

pkt,

uzyskane w zawodach wiedzy bgd4cych konkursem lub tumiejem'
ponadwojew6dzkim lub wojew6dzkim:

o dw6ch lub wigcej tytul6w finalisty konkursu z

o

zasiggu

przedmiotu

lub przedmiot6w artystycznych objgtych ramo\\ym planem nauczania szkoly
arty stycznej - l0 ph,

o dw6ch lub wigcej t1'tul6w

laureata tumieju

z

przedmiotu
lub przedmiot6w artystycznych nieobjqtych ramowym planem nauczania
szkoly artystYcznej - 7 Pkt,

o dw6ch lub wigcej t1'tul6w finalisty turnieju z

przedmiotu

lub przedmiot6w artystycznych nieobjqtych ramowym planem
szkoty artystycznei -

o

5

nauczania

Pkt,

t).tulu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiot6w artystycznych objqtych
ramowym planem nauczania szkoly arlystycznel ' 7 ph'

tl

. tytulu

laureata tumieju

z

przedmiotu

lub

przedmiot6w arlystycznych

nieobjEtych ramowym planem nauczania szk oly afiystycznej - 3 ph,

. tltulu finalisty tumieju z

lub

przedmiot6w artystycznych
nieobjgtych ramowym planem nauczania szkoly artystycznej - 2 pkt,

e)

uzyskanie wysokiego miejsca

przedmiotu

w

zawodach wiedzy innych

niz

wymienione
w pkt. 5 lit. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych
przez kuralora o6wiaty lub inne podmioty dzialajEce na terenie szkoly,
na szczeblu:

.
.
.
o

migdzynarodowym

krajowym

-

- I ph,

Jpl./,

- 2 ph,

wojew6dzkim
powiatowym

-

I pkt.

W przlpadku gdy kandydat ma wigcej niZ jedno szczeg6ine osi4gnigcie z takich samych
zawod6w wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego
zakresu, wymienione na Swiadectwie ukoriczenia szkoly podstawowej, przyznaje sig
jednorazowo punkty za najwy2sze osi4gnigcie tego ucznia w tych zawodach,
z tym ze maksymalna liczba punkt6w moZliwych do uzyskania za wszystkie osi4gniqcia
wynosi 18 p*1.

Aby za osi4gnigcie kandydat m6gl otrzymad punlty musi ono zosta6 wpisane na Swiadectwo
ukoriczenia szkoty podstawowej. O wpisie osi4gnigi decyduje dyrektor szkoly.

W przypadku os6b zwolnionych z obowi4zku

przyst4pienia do egzaminu 6smoklasisty
przelicza sig na puntty oceny wymienione na Swiadectwie ukoticzenia szkoly podstawowej:
1)

zjgzyka polskiego i matematyki:
- celuj4cy - po 30 pkt,
- bardzo dobry - po 25 pkt,

- dobry - po

20

pkt,

- dostateczny - po 10 pkt,

- dopuszczaj4cy - po 5 pkt.

2)

jgzyka obcego nowozltnego oraz jednego przedmiotu

do wyboru

sposr6d

przedmiot6w: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia:
- celujqcy - po 20 pkt,
- bardzo dobry - po 18 pkt,

- dobry - po l3 pkt,
- dostateczny - po

I ph-

- dopuszczaj4cy - po

2

pkt.

t3

W przypadku os6b zwolnionych z obowiqzku przystqpienia do danego przedmiotu objqtego
egzaminem 6smoklasisty, przelicza sig na punkty, w spos6b okreSlony w pkt 1 i 2, oceny
wymienione na Swiadectwie ukonczenia szkoly podstaw-owej, z danego przedmiotu, z kt6rego
przeprowadzany jest egzamin 6smoklasisty oraz kt6rego dotyczy zwolnienie.

W przypadku os6b zwolnionych z obowi4zku

przyst4pienia do egzaminu 6smoklasisty,
przelicza sig na punkty, w spos6b okre5lony w pkt 2, oceng z jEzyka obcego nowozytnego
oraz oceng z jednego przedmiotu do wyboru spoSr6d przedmiot6w, wymienione
na Swiadectwie ukoflczenia szkoly podstawowej, z kt6rych przeprowadzany jest egzamin
6smoklasisty. z tym ze przeliczane sq na punkty odpowiednio wyzsza ocena z jgzyka obcego
nowoz),tnego lub wyZsza ocena zjednego przedmiotu do wyboru:

- 20 pkt.
- bardzo dobry 18 pkt,
- dobry 13 ph,
- cel$4cy

llostateczny-8pkt,
- dopuszczaj4cy
22.

-

2

pkt.

Wyniki postgpowania rekrutacyjnego
1) Wyniki postgpowania rekrutacyjnego podaje sig do publicznej wiadomoSci w formie
listy kandydat6w zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dnia 12 sierpnia 2020 r.

2) Rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej szkoly (lub kandydat pelnoletni)
s4 zobowiqzani do potwierdzenia woli przyjgcia do szkoly w postaci ptzedlo2enia
oryginalu Swiadectwa ukoriczenia szkoly podstawowej i oryginalu zaiwiadczenia
o wynikach egzaminu 6smoklasisty (moZe byd tak2e wersja elektroniczna),
o ile nie zostaly one zlo2one w uzupelnieniu wniosku o przyjgcie do szkoly'
a w przypadku szkoly prowadz4cei ksztalcenie zawodowe tak2e za5wiadczenia
lekarskiego zawieraj4cego orzeczenie o braku przeciwwskazair zdrowotnych
do podjgcia praktycznej nauki zawodu w terminie od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r.
do godz. 15.00.
3) Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomoSci listg kandydat6w przyjgtych
i kandydat6w nieprzyjgtych do danej publicznej szkoly dnia 19 sierpnia 2020 r.
o godz. 10.00.

4) Listy, o kt6rych mowa w pkt 1 i 3, podaje sig do publicznej wiadomoSci poptzez
umieszczenie w widocznym miejscu przy wejSciu do danej szkoly, a takze na stronach
intemetowych tych j ednostek.
23. Procedura odwolawcza

1) W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomoSci listy kandydat6w
przyjgtych i kandydat6w nieprzyjgtych, rodzic kandydata lub kandydat pelnoletni
moZe wyst4pi6 do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporzqdzenie uzasadnienia
odmowy przyjgcia kandydata do szkoly.

l,l

2)

Uzasadnienie sporz4dza sig w terminie 3 dni od dnia wyst4pienia ptzez rodzica
kandydata lub kandydata pelnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczynl'
odmowy przyjgcia, w tym najnizsz4 liczbg punkt6w, kt6ra uprawniala do przyjqcia,
oraz liczbg punkt6w, kt6r4 kandydat uzyskal w postgpowaniu rekrutacyjnym.

3) Rodzic kandydata lub kandydat pelnoletni moZe wnieS6 do dyrektora szkoly
odwolanie od rozstrzygnigcia komis.ii rekrutacyjnej, w temrinie 3 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia.

4) Dyrektor szkoiy rozpatruje odwolanie od rozstrzygnigcia komisji

rekrutacyj nej,

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwolania. Na rozstrzygnigcie dyrektora szkoly
sluZy skarga do s4du administracyj nego wlaSciwego dla siedziby szkoly.

ENTA MIASTA

or4-

r5

