Regulamin
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Łebie
na rok szkolny 2012 / 2013
§ 1.
Rekrutacje przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkół
zgodnie z zarządzeniem nr 1/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2012r.
§ 2.
W roku szkolnym 2012/2013 otworzone będą 3 oddziały klas pierwszych, w których
przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą:
- SLO Profil Straż Graniczna –
rozszerzony: WOS, geografia, j.angielski
- Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa
- technik hotelarstwa rozszerzony: geografia, j.angielski
- technik technologii żywności rozszerzony: chemia, j.angielski
- technik żywienia i usług gastronomicznych rozszerzony: biologia j.angielski
-Zasadnicza Szkoła Zawodowa: kierunek: kucharz

§ 3.
Kandydat ubiegający się o miejsce w klasie pierwszej zobowiązany jest złożyć następujące
dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej,
2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię świadectwa o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonego numerem „1” poświadczone przez
dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
3. Zaświadczenie/ zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub
konkursów,
4. W przypadku kandydatów niepełnosprawnych orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego poradni psychologiczno-pedagogicznej,
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
określonym zawodzie w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe.
6. Kartę zdrowia ucznia z kartą szczepień,
7. 2 fotografie,
8. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole,
w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.

Termin składania dokumentów określa zarządzenie nr 1/2012 Pomorskiego Kuratora
Oświaty z dnia 24 stycznia 2012.
§ 4.
O przyjęcie do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskana w procesie
rekrutacyjnym.
§ 5.
Składnikami sumy punktów o której mowa w § 4 są:
1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego obliczone zgodnie z § 6 pkt
1 zarządzenia nr 1/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2012r.
-maksymalnie 100 punktów,
2. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z poszczególnych
przedmiotów wg ogłoszenia – maksymalnie 68 punktów,
3.
Klasy
z
przedmiotem Przedmioty punktowane
rozszerzonym
I kl SLO – Straż Graniczna j.polski
j.obcy
historia
WOS
Ikl. Technikum – technik j.polski
j.obcy
geografia matematyka
hotelarstwa
Ikl. Technik – tech.tech. j.polski
j.obcy
biologia
chemia
żywności
I kl technikum – tech.żyw. i j.polski
j.obcy
biologia
chemia
usł.gast.
4. Punkty za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjummaksymalnie 32 punkty.
§ 6.
1. Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum
będą przyznawane wg poniższej zasady:
a) stopień celujący – 17 punktów
b) stopień bardzo dobry – 14 punktów
c) stopień dobry – 12 punktów
d) stopień dostateczny – 8 punktów.
2. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum
kandydat może uzyskać maksymalnie 32 punkty przy czym:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,
b) za udział w konkursach, olimpiadach ( określonych w § 7 pkt 1 i 2
zarządzenia nr 1/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia
2012r.
• finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 punktów,
• finalista konkursu wojewódzkiego – 10 punktów,

c) za osiągnięcia artystyczne i sportowe ( zał. nr 1 zarządzenia nr 1/2012
Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2012r.):
• I-VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim – 5 punktów
• I-III miejsce w województwie – 4 punkty
• I-III miejsce w powiecie – 3 punkty
d) Za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach
wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym – 5 punktów,
e) Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu( świadoma, bezpłatna, dobrowolna działalność np. w domach
opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych itp.: średni roczny czas
pracy wolontariusza powinien przekroczyć 24 godziny) – 3 punkty
f) Osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska – szkolnego – 2 punkty.
Sumuje się punkty a,b,c,d,e,f przy czym w podpunktach b i c wybiera się
najwyższe osiągnięcie.

§ 7.
Kandydat może otrzymać w trakcie procesu rekrutacyjnego maksymalnie 200
punktów.
§8
Minimalna liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym upoważniająca do
przyjęcia do szkoły wynosi:
Społeczne Liceum Ogólnokształcące –60 punktów
Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa – 50 punktów
§ 9.
W wyniku procesu rekrutacyjnego do każdej klasy pierwszej ZSSP w Łebie w
roku szkolnym 2012/2013 zostanie przyjętych 15 osób.
§ 10.
Do każdej klasy przyjęta będzie liczba kandydatów określona w § 8, którzy
otrzymają największą liczbę punktów w wyniku procesu rekrutacyjnego.
§ 11.
W wyniku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu mają:
1. Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
2. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym
ustalono indywidualny program lub tok nauki,
3. Kandydaci problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia potwierdzonymi opinią

publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej,
4. Uzyskana liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym,
5. Średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym.
§ 12.
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci
konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej,
co najmniej jednego przedmiotu, są przyjmowanie niezależnie od przyjętych przez
komisje kryteriów.
§ 13.
Dyrektor Szkół rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego
w ciągu 3 dni od daty ich ogłoszenia w dniu 13 lipca 2012r.
§ 14.
Sprawy nie ujęte w Regulaminie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rozpatrywane
będą zgodnie z zarządzenia nr 1/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24
stycznia 2012r.

