Rekrutacja do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3
PODSTAWA PRAWNA:
1. art.10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7 z późn. zm.)
2. Zarządzenie Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 roku w
sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do
szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

1. ZASADY REKRUTACJI:
1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży mogą się ubiegać
absolwenci gimnazjum.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać
w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:
a) 50 punktów rekrutacyjnych za wynik egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali
procentowej, zgodnie z zasadą:
• liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
- języka polskiego
- historii i wiedzy o społeczeństwie
- matematyki
- przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
- języka obcego na poziomie podstawowym,
jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej
przez dziesięć;
• liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie
punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu,
b) 40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
wybrane dla danego zawodu otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z
zasadą:
• 10 punktów – ocena: celujący
• 8 punktów – ocena: bardzo dobry
• 6 punktów – ocena: dobry
• 4 punkty – ocena: dostateczny
• 0 punktów – ocena: dopuszczający
c) 10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum,
zgodnie z zasadami:
• 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
• maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w wymienionych poniżej konkursach o zasięgu co
najmniej wojewódzkim ( 1 konkurs – 2 punkty, 2 konkursy – 4 punkty, 3 i więcej – 5
punktów):

- uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych:
* konkursach: polonistycznym, historycznym z elementami WOS, matematycznym ,
chemicznym, fizycznym, geograficznym , biologicznym, języka angielskiego, języka
niemieckiego występujących pod wspólną nazwą "zDolny Ślązak Gimnazjalista",
* "Liga Naukowa-Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów" ,
* konkursie matematycznym - "Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów",
* konkursie informatycznym - "Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów",
* konkursie języka angielskiego - "Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów",
- uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach:
* konkursie historycznym: "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ;
* Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego UNION JACK CONTEST,
* Regionalnym Konkursie Chemicznym "Młody chemik eksperymentuje",
* konkursie ekologicznym "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski",
* konkursie "Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956",
* Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów,
* Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna,
- uzyskanie tytułu laureata w konkursach:
* konkursie organizowanym przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość "Świadectwa historyczne",
* konkursie historycznym " W kalejdoskopie pamięci - Polska i Polacy w latach 1939- 1989",
* Dolnośląskim Konkursie historycznym "Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej",
- uzyskanie co najmniej wyróżnienia w ogólnopolskim tematycznym konkursie historycznym
"Historia Bliska",
• maksymalnie 2 punkty za poniższe osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na
szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół
(1 osiągnięcie – 1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt):
- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach
artystycznych,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach
wiedzy lub innych konkursach tematycznych,
d) 1 punkt za inne osiągnięcia ucznia, na przykład: wzorowe zachowanie; wyróżniająca,
udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych
organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych;
stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu –
aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami
charytatywnymi, itp.
3. W przypadkach uczniów zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych

lub zdrowotnych na podstawie § 49 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ustalono następujące zasady
wyznaczania liczby punktów za egzamin gimnazjalny, odpowiadającej sumie liczby punktów
możliwych do uzyskania za poszczególne zakresy egzaminu gimnazjalnego z:
a) języka polskiego – liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka polskiego,
b) historii i wos – średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z historii
i wos,
c) matematyki – liczba punktów za ocenę na świadectwie z matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych – średnia liczby punktów za oceny na świadectwie z biologii,
geografii, fizyki i chemii,
e) język obcy – liczba punktów za ocenę na świadectwie z języka obcego wskazanego przez
kandydata. Punkty za oceny na świadectwie oblicza się zgodnie z zasadą określoną w ust. 2b)
4. Kandydaci do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 będą przyjmowani w kolejności, którą
wyznaczy liczba uzyskanych punktów, o jakich mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu, do
wyczerpania miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.
5. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria o
jednakowej wartości:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów , w przypadku posiadania równej
liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów podstawowych jest:
- łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym z zakresu przedmiotów
przyrodniczych i matematyki,
- ocena z matematyki,
- ocena zachowania,
- opinia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej o
problemach zdrowotnych ograniczających możliwość wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia.
7. Kandydatom, którzy otrzymali niewystarczającą liczbę punktów, żeby dostać się do
wybranej klasy, zostaną zaproponowane inne oddziały, w których pozostały wolne miejsca

2. TRYB REKRUTACJI
1. Kandydat do zasadniczej szkoły zawodowej składa podanie w terminie od 2 do 25 czerwca
2015 r.
2. Kandydat do zasadniczej szkoły zawodowej może dokonać zmiany decyzji o wyborze i
przenieść podanie do innej szkoły w terminie od 2 czerwca do 25 czerwca 2015 r.
3. Kandydat do zasadniczej szkoły zawodowej dołącza w terminie od 26 czerwca do
29 czerwca 2015 r. następujące dokumenty:
a) kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu
gimnazjalnego, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył
b) kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów
c) posiadaną opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym
publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z
problemami zdrowotnymi do zasadniczej szkoły zawodowej
4.dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust.2 wymienionej na
wstępie ustawy:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o
niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na
podstawie odrębnych przepisów,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą

3. ZWOLNIENIA Z POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad Dz. U. Nr 13, poz.125, z późn. zm.),
przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności niezależnie od kryteriów, o których mowa
w §2 pkt. 2.
Konkursami, o których mowa w §3 pkt. 1, uznanymi przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
są:
a) konkursy: polonistyczny, historyczny z elementami WOS, matematyczny, chemiczny,
fizyczny, geograficzny, biologiczny, języka angielskiego, języka niemieckiego, francuskiego
występujące pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”,
b) konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”
c) konkurs matematyczny – „Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów”
d) konkurs informatyczny – „Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów”
e) konkurs języka angielskiego – „Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów”

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI
1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 nastąpi
w dniu 2 lipca 2015 r.
2. Osoby przyjęte do szkoły są obowiązane złożyć oryginały świadectwa i zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty do 6
lipca 2015 r.
3. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół nastąpi
7 lipca 2015 r.
4. Do klas, w których listy kandydatów nie będą kompletne zostanie przeprowadzony drugi
nabór (rekrutacja uzupełniająca).
5. W II naborze będą rozpatrywane podania z dołączonymi kopiami dokumentów kandydatów
do dnia 9 lipca 2015 r.
6. Ogłoszenie wyników drugiego naboru nastąpi dnia 10 lipca 2015 r.
7. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów
w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym razie kopie
dokumentów zostaną zniszczone.
8. W oddziałach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie
kandydatów zostanie zakończone w dniu 31 sierpnia 2015 r.

5. OBOWIĄZKOWE ZAJECIA EDUKACYJNE BRANE POD UWAGĘ
W REKRUTACJI DO POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW:
zawód
kucharz
cukiernik
piekarz
fryzjer
sprzedawca
fotograf
krawiec

wybrane zajęcia
biologia, chemia, zajęcia artystyczne
biologia, chemia, zajęcia artystyczne
biologia, chemia, zajęcia artystyczne
biologia, chemia, zajęcia artystyczne
informatyka, język obcy nowożytny, zajęcia techniczne
informatyka, język obcy nowożytny, zajęcia techniczne
informatyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne

6. ORGANIZACJA INFORMACJI DLA KANDYDATÓW I ICH
RODZICÓW
Szkolny punkt informacyjny znajduje się w sekretariacie szkoły w Legnicy
ul. Lotnicza 26 i pod numerem telefonu 76 852-42-46 lub 76 723-37-46.

