
Regulamin rekrutacji uczniów  

do Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie  

w Kostrzynie nad Odrą na rok szkolny 2015/2016 

 
 

Podstawa prawna: 

 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 

 Zarządzenie Nr 11/2015 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2015 roku; 

 Statut Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą ;  

 

 

§ 1 

W roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą ogłasza 

nabór do następujących klas: 

 

Symbol 

klasy 

Liceum 

Ogólnokształcące 

 (trzyletnie) 

Przedmioty realizowane                     

w zakresie rozszerzonym 

Przedmioty 

uzupełniające 

Przedmioty 

wskazane 

do punktowania 
(oprócz języka polskiego) 

1 BC 
klasa 

 biologiczno – chemiczna 

1.biologia 

2.chemia 

3.przedmiot do wyboru: matematyka 

lub fizyka 

historia i 

społeczeństwo 

biologia 

 chemia 

fizyka 

1 J 
klasa językowa  

 

1. język angielski   

2.język niemiecki  

3.przedmiot do wyboru: geografia  

lub  historia  

historia i 

społeczeństwo (jeżeli 

wybierze geografię)  

lub 

przyroda (jeżeli  

wybierze historię) 

j. obcy * 

matematyka 

geografia 

1 M 
klasa  

matematyczno – fizyczna 

1.matematyka  

2.fizyka 

3.przedmiot do wyboru: informatyka 

lub  j. obcy lub geografia 

historia i 

społeczeństwo 

j. obcy * 

matematyka 

 fizyka 

1 DF 
klasa  

dziennikarsko – filmowa  

1.j. polski 

2.historia 

3.przedmiot do wyboru: WOS,                  

j. obcy lub matematyka 

- przyroda 

- warsztaty 

dziennikarskie 

- edukacja filmowa 

język obcy* 

historia 

wos 

*w przypadku języka obcego – ocena z obowiązkowego języka obcego ujętego w szkolnym planie nauczania 

Języki obce nauczane w Liceum Ogólnokształcącym: język angielski, język niemiecki. 

 

Technikum: 

zawód 
(czteroletnie) 

Kwalifikacje 
Przedmioty realizowane 

w zakresie rozszerzonym 

Przedmioty 

wskazane do 

punktowania 

(oprócz j. polskiego) 

technik 

ekonomista 

K1. Planowanie i prowadzenie działalności w 

organizacji ( A.35) 

K2. Prowadzenie rachunkowości (A.36) 

1.język angielski 

2.przedmiot do wyboru: 

geografia lub matematyka 

j. obcy * 

matematyka 

geografia 

technik 

hotelarstwa 

K1. Planowanie i realizacja usług w recepcji ( T.11) 

K2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi 

hotelarskie ( T.12 ) 

1.język angielski 

2.przedmiot do wyboru: 

geografia lub matematyka 

j. obcy * 

matematyka 

geografia 

technik 

logistyk 

K1. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i 

informacji w procesach produkcji, dystrybucji i 

magazynowania ( A.30) 

K2. Zarządzanie środkami technicznymi podczas 

realizacji procesów transportowych ( A.31 ) 

K3.Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i 

informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32) 

1.matematyka  

2.przedmiot do wyboru: 

geografia lub j. angielski 

 

j. obcy * 

matematyka 

geografia 

 *w przypadku języka obcego – ocena z obowiązkowego języka obcego ujętego w szkolnym planie nauczania 

Języki obce nauczane w Technikum: język angielski, język niemiecki. 



Przedmiot uzupełniający realizowany w Technikum: historia i społeczeństwo. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

(trzyletnia) 

Zawód 

Przedmioty 

 wskazane do punktowania 

(oprócz j. polskiego) 

Ślusarz 

j. obcy* 

matematyka  

geografia 

Wielozawodowa 

 

j. obcy* 

matematyka  

geografia 

*w przypadku języka obcego – ocena z obowiązkowego języka obcego ujętego w szkolnym planie nauczania 

Język obcy nauczany w Zasadniczej Szkole Zawodowej: język niemiecki. 

 

§ 2 

 

1. Przeprowadzenie rekrutacji do Zespołu Szkół odbywać się będzie do 7 lipca 2015 r., w tym : 

 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: od 11 do 22 maja 2015 r., 

 przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę: do 30 czerwca 2015 r., 

 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 2 lipca 2015 r. o godz.12.00, 

 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole: do 6 lipca 2015 r.  

do godz. 12.00, 

 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych: 7 lipca 2015 r. o godz. 12.00, 

2.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.  

3. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 roku. 

 

§ 3 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej  liceum ogólnokształcącego, technikum oraz zasadniczej szkoły 

zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum . 
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad 

Odrą składa podanie na druku opracowanym przez komisję rekrutacyjną. 

3. Uczniowie starający się o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej zobowiązani są do złożenia 

deklaracji zgody na praktykę.  

4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół może uzyskać maksymalnie:  

a) 100 punktów za egzamin dla klas trzecich gimnazjum ; 

b) 100 punktów za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydata  ; 

5. Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym są 

uzależnione od wyboru przez Kandydata klasy, do której chciałby uczęszczać. 

6. Przy kwalifikowaniu kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół  stosowany będzie system 

punktowy wg poniższej tabeli: 



 Zagadnienie Punktacja szczegółowa 
Punktacja 

maksymalna 

1. 
Wyniki egzaminu 

gimnazjalnego 

          Mnożymy sumę punktów procentowych uzyskanych we 

wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego  przez wskaźnik 0,2 

(wynik podajemy z dokładnością do pełnych punktów).  

           Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie 

rozszerzonym (język obcy nowożytny) nie są brane pod uwagę. 

          Za egzamin gimnazjalny przeprowadzony przed 2012r.  

przyznawana jest łączna liczba punktów wpisanych w 

zaświadczeniu OKE za część humanistyczną i część mat.-przyrod. 

100 

2. Ocena z języka polskiego 

celujący -         17 punktów, 

bardzo dobry - 15 punktów, 

dobry -            10 punktów, 

dostateczny -    3 punkty; 

17 

3. 
Oceny z trzech przedmiotów 

wskazanych przez szkołę 

celujący -         16 punktów, 

bardzo dobry - 14 punktów, 

dobry -             10 punktów, 

dostateczny -     3 punkty; 

48 

4. 
Świadectwo ukończenia 

gimnazjum z wyróżnieniem 10 punktów 10 

5. 

Osiągnięcia kandydata 

Kandydat może uzyskać 

punkty za jedno najwyżej 

punktowane osiągnięcie 

 osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza 

w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego  – 3 

punkty  

 osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych lub 

artystycznych na szczeblu wojewódzkim – 5 punktów, 

 osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych lub 

artystycznych na szczeblu powiatowym – 3 punkty, 

5 

6. 

Inne osiągnięcia 

Kandydat może uzyskać 

punkty za jedno najwyżej 

punktowane osiągnięcie 

 za uzyskanie tytułu finalisty – 15  punktów, a za uzyskanie 

dwóch i więcej tytułów finalisty – 20  punktów, w  

konkursach przedmiotowych na ostatnim szczeblu 

organizowanych i współorganizowanych przez kuratorów 

oświaty zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 28 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz. 125 

oraz z 2009r. nr 126, poz.1041),  

 maksymalnie 10 punktów: za uzyskanie tytułu laureata - 7 

punktów, a za uzyskanie tytułu finalisty - 4 punkty, w 

konkursach organizowanych przez Kuratorów Oświaty na 

ostatnim szczeblu: Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs 

Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, Ogólnopolski Konkurs 

Historyczny „Losy żołnierzy i dzieje oręża polskiego”, „Poznajemy 

Parki Krajobrazowe Polski”, VII Konkurs Biblijny, Konkurs Wiedzy o 

Sztuce w kategoriach „Muzyka” i „Plastyka”, XXXIII Konkurs 

Przyrodniczy, Konkurs Fizyczny PTF „Świat polskiej fizyki”, 

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej, Lubuska 

Gimnazjalna Platforma Wiedzy, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o 

czasach i osobie Karola Wojtyły- Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum 

„Papież Słowianin”, Ogólnopolski konkurs tematyczny „Losy Bliskich i 

Losy Dalekich-Zycie Polaków w latach 1914-1989”, „Ogólnopolska 

Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”, VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o 

Filmie „Zmagania z X Muzą”, „Czytanie Warte Zachodu”, Wojewódzki 

Konkurs z Języka Francuskiego, Ogólnopolski „Konkurs Ojczyzny 

Polszczyzny”, Konkurs Poprawnej Polszczyzny „Licz się ze słowami”, 

Konkurs Matematyczny „Policz się z matematyką”, Konkurs Fizyczny 

„Niuton nie Pyton”, XIII konkurs Fizyczny „Komunikacja”, Konkurs 

Matematyczny im. Majki Ostrowskiej”. 

20 

RAZEM 200 

 

 

 

 



 

§ 4 

 

1. Dyrektor szkoły do przeprowadzenia rekrutacji powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, która pracuje 

zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Zespołu Szkół. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1)  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych; 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego wg ustalonego wzoru. 

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów 

oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły. 

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego 

kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.  

5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

6. Listy, o których mowa w p. 3 i 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w 

widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane 

w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

7. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w p. 5, jest określany w formie adnotacji 

umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.  

9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub 

kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w p. 8. Uzasadnienie zawiera przyczyny 

odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę 

punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

10. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 

administracyjnego.  

 

 

§ 5 

 

1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów 

do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

2. Kandydatom, którzy wybrali klasę, w której zabrakło dla nich miejsca proponowane będzie miejsce               

w innym oddziale uzgodnionym z zainteresowanym uczniem lub jeśli w danym oddziale nie będzie 

wymaganej liczby osób utworzona zostanie klasa dwuoddziałowa.  

3. Uczniowie, którzy zostali skreśleni z listy uczniów z powodu nie przestrzegania statutu Zespołu Szkół, 

nie są ponownie przyjmowani. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 6 

 

1. Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły są zobowiązani w wyznaczonym terminie 

dostarczyć: 

a. oryginał świadectwa ukończenia szkoły, 

b. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

c. dwie fotografie, 

d. inne dokumenty (opinia poradni, zaświadczenia o osiągnięciach itp. ) 

e. kartę zdrowia ucznia, 

f. dla uczniów ZSZ - umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub deklarację zgody 

pracodawcy o tym, że taka umowa zostanie z nimi zawarta z dniem 01 września. 

2. Niezłożenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją kandydata  

z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych. 

3. W przypadku uczniów ZSZ – niezłożenie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do dnia 

01 września, oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych. 

 

§ 7 

 

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń 

uczęszcza do danej szkoły.   

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została 

wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 

wyrokiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


