
Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno–Kwalifikacyjnej  

w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie 

 na rok szkolny 2016/2017 

 
ustalony na podstawie Zarządzenia nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 oraz 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, 

szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego 

§1 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna 

1. Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Koninie powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną zwaną dalej  „Komisją” 

2. W skład Komisji wchodzą: 

a. wicedyrektor jako jej przewodniczący, 

b. co najmniej 3 nauczycieli szkoły, 

c. w skład komisji nie mogą wchodzić dyrektor oraz osoba, której dziecko 

uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym, 

d. dyrektor może dokonywać zmian  składzie komisji rekrutacyjnej. 

3. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

a. podanie do wiadomości kandydatom informacji  o warunkach rekrutacji 

 z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów przyjęcia do poszczególnych 

typów szkół, 

b. gromadzenie dokumentów tych kandydatów, którzy na liście preferencji  

rekrutacji elektronicznej wybrali ZS im. M. Kopernika  jako szkołę pierwszego 

wyboru (pozycja nr 1 na liście preferencji), 

c. ustalenie i ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły, 

d. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

§2 

1. Regulamin Rekrutacji określa zasady przyjmowania uczniów do  następujących typów 

szkół publicznych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum: 

a. liceum ogólnokształcące, 

b. technikum, 

c. zasadnicza szkoła zawodowa. 

2. Plan naboru na rok szkolny 2016/2017 

 

 



 

PLAN NABORU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

 

Nazwa typu 
szkoły 

Nazwa profilu / 
nazwa zawodu  

 
Przedmioty 
rozszerzone 

Język 
obcy 

Punktowane 
przedmioty 

 

Cykl 
Kształcenia 

Liceum 
ogólnokształcące 

europejski -*prawo i 

przedsiębiorczość w 
Europie i regionie 
/innowacja pedagogiczna/ 

geografia, 
j. angielski,  
j. niemiecki j. angielski, 

j. niemiecki 

 

geografia, 
wos, język 
angielski 3 lata 

 ratowniczo-
medyczny  

biologia, 
chemia,  

biologia, 
chemia, język 
angielski 

Technikum 

technik 
teleinformatyk - 
*bezpieczeństwo osób i 
mienia /innowacja 
pedagogiczna/ 

matematyka 
informatyka 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j. angielski, 
j. niemiecki 

 
 
 
 
 

fizyka, 
informatyka, 
język 
angielski 

4 lata 
 

technik informatyk - 
* klasa wojskowa 
/innowacja pedagogiczna/ 

j.angielski, 
matematyka 

matematyka, 
informatyka,  
język 
angielski 

technik hotelarstwa-  
*steward/stewardessa, pilot 

wycieczek /innowacja 
pedagogiczna/ 
*menedżer wypoczynku 
międzynarodowego 
/innowacja pedagogiczna/ 

j.angielski, 
geografia 

geografia, 
wos,  język 
angielski 

technik żywienia 
i usług 
gastronomicznych 

j.angielski, 
biologia 

biologia, 
geografia,  
język 
angielski 
 

technik ochrony 
środowiska 
ekoturystyka /innowacja 
pedagogiczna/ 

biologia, 
geografia 

biologia, 
geografia,  
język 
angielski 

technik ekonomista 
klasa akademicka 

j.angielski, 
geografia 

geografia, 
wos,  język 
angielski 

Zasadnicza 
Szkoła 

Zawodowa 
 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

fryzjer – 
*wizaż i stylizacja 

 /innowacja pedagogiczna/ 

 
 

j. angielski  

biologia, 
geografia, 
wos 

3 lata 
 
 
 

kucharz  
ODDZIAŁ 
INTEGRACYJNY 

 

j. angielski 

biologia, 
geografia, 
wos 

Sprzedawca 
ODDZIAŁ 
INTEGRACYJNY 

 geografia, 
wos, 
informatyka 



§3 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów  

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do ZS im. M. Kopernika składa dokumenty  

w terminie określonym w załączniku nr 2 Zarządzenia nr 110.1.4..2016 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016r. 

2.  Wymaganą dokumentację stanowią: 

a. dokumentacja wygenerowana przez elektroniczny system rekrutacji 

kandydata, 

b. ewentualne zaświadczenia lub oświadczenia dotyczące spełnienia 

preferencyjnych warunków wymienionych w niniejszym regulaminie 

w §4pkt 4b, 

c. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do wybranego zawodu, 

d. kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie  

o wynikach egzaminu gimnazjalnego wydane i poświadczone przez 

dyrektora gimnazjum, 

e. oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie  

o wynikach egzaminu gimnazjalnego (jako potwierdzenie woli 

podjęcia nauki), 

f. dwie fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem), 

g. zaświadczenie z zakładu pracy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu 

(kandydaci  do zasadniczej szkoły zawodowej) z wyjątkiem uczniów 

klas integracyjnych odbywających zajęcia praktyczne  

w szkole. 

§4 

Kwalifikowanie kandydatów 

1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej ZS im. M. Kopernika decydują kryteria 

uwzględniające: 

a. wyniki egzaminu gimnazjalnego, 

b. oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalonych przez szkolna komisję rekrutacyjną  (PLAN 

NABORU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 dostępny na oficjalnej stronie 

internetowej szkoły), 

c. laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad 

dla gimnazjalistów, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty są przyjmowani  

niezależnie od wyników postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem 

złożenia oryginałów dokumentów poświadczających ww. osiągnięcia. Na 

liście przyjętych laureaci olimpiad i konkursów umieszczeni są na pierwszym 

miejscu z wpisem „laureat olimpiady, laureat konkursu”, 



d. osiągnięcia ucznia: 

 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 

 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum. 

Przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów przeprowadza się 

według zasad określonych w ROZPORZĄDZENIU 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, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

 

2.  Nabór do klas integracyjnych dla uczniów niepełnosprawnych odbywa się na podstawie 

aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Gdy w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci uzyskali równorzędne wyniki 

punktowe  pierwszeństwo mają: 

a. w II etapie postępowania rekrutacyjnego – kandydaci z problemami 

zdrowotnymi potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

 w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

b. w III etapie postępowania (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami) brane 

są pod uwagę łącznie kryteria posiadające taką samą wartość: 

 wielodzietność rodziny kandydata, 

 niepełnosprawność kandydat, 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,  listy przyjętych  

i nieprzyjętych do Zespołu Szkół im. M. Kopernika  w Koninie  oraz termin 

zakończenia postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego określone są w terminarzu 

rekrutacji. 

2. Kandydatów zawiadamia się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń list 

zakwalifikowanych i przyjętych kandydatów. 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów rodzic 

kandydata lub pełnoletni kandydat może wystąpić do komisji kwalifikacyjnej 

 o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza się  

w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. 


