R E G U L A M I N
rekrutacji młodzieży do klas pierwszych
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie
na rok szkolny 2017/2018

Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie przeprowadza rekrutację
młodzieży do klas I w oparciu o:





Art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz. 586)
Zarządzenie nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla
dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok
szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności

1. Rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez
dyrektora osobnym zarządzeniem.
Do jej zadań należy:


Sporządzenie listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do
szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;



Sporządzenie informacji o liczbie punków przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego



Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych



ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych,



sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

2. Wymagane dokumenty:


wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły (rekrutacja.powiat.tczew.pl)



dwie fotografie,



świadectwo ukończenia gimnazjum (kopia potwierdzona przez dyrektora gimnazjum,
w późniejszym terminie oryginał),



zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia potwierdzona przez
dyrektora gimnazjum, w późniejszym terminie oryginał),



zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe,

3.



karta zdrowia (przy składaniu oryginału świadectwa),



zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
celujący

18 pkt

bardzo dobry

17 pkt

dobry

14 pkt

dostateczny

8 pkt

dopuszczający

2 pkt

Sposób przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego
Wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym mnoży się przez 0,2
Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

b) za udział w konkursach oraz inne kryteria zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 586)

4. Terminy składania dokumentów:


08 maja – 14 czerwca 2017 r.



23.06.2017 r. od godz. 1100
do 27.06.2017 r. do godz. 1500

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

dostarczenie do wybranych szkół świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego
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29.06.2017 r. do godz. 1500

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków



07.07.2017 r. do godz. 1200

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły



do 11.07.2017 r.
do godz. 1500





wydanie przez szkołę skierowania na badania
lekarskie zakwalifikowanym kandydatom

od 10.07.2017 r. od godz. 1200
do 13.07.2017 r. do godz.1500

potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole
poprzez
dostarczenie
oryginału
świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

14.07.2017 r. do godz. 1200

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do szkoły



14.07.2017 r. do godz. 1500

poinformowanie przez dyrektora kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc

Uczniowie przyjęci do Technikum zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług
gastronomicznych objęci zostaną bezpłatnymi obowiązkowymi badaniami lekarskimi przez
lekarza medycyny pracy.
Uczniowie przyjęci do Technikum zawodach technik ekonomista, technik handlowiec
i technik organizacji reklamy objęci zostaną obowiązkowymi badaniami lekarskimi przez
lekarza medycyny pracy.
Badania te odbędą się na terenie naszej szkoły we wrześniu 2017 r.
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