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REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W CZĘSTOCHOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I.

Podstawa prawna

Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943,1954, 1985 i 2169 oraz z
2017r. poz. 60)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r.
poz.60 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i
placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca
decyzję OA-OR.110.1.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół
podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej
branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020
II.
1. Kandydat do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie może składać podanie o przyjęcie do
klas Technikum nr 3:
a) technik ekonomista
-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, informatyka/j. obcy obowiązkowy,
geografia/ historia
-nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki/ j. francuski
-miejsc: 60
b) technik handlowiec

-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, informatyka/j. obcy obowiązkowy,
geografia/ historia
-nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki
-miejsc: 30
c) technik organizacji turystyki z innowacją obsługa transportu lotniczego
-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, informatyka/j. obcy obowiązkowy,
geografia/ historia
-nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki/ j. francuski
-miejsc: 30
d) technik spedytor
-przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, matematyka, informatyka/j. obcy obowiązkowy,
geografia/ historia
-nauczane języki: j. angielski, j. niemiecki/ j. rosyjski
-miejsc: 30
2. Zasady przyznawania punktów:


Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

1)wynik przedstawiony w procentach z:
a)języka polskiego,
b)matematyki,
-mnoży się przez 0,35;
2)wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,3;


Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych za oceny wyrażone w stopniu:

1)celującym - przyznaje się po 18 punktów;
2)bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
3)dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
4)dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
5)dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
 Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 Za udział w zawodach, konkursach:
1)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
2)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
3)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
7 punktów,
c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
5 punktów,
d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
f)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
4)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim:
a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b)dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
c)dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
f)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
5)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych
lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, na szczeblu:
a)międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b)krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c)wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d)powiatowym - przyznaje się 1 punkt.



W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18
punktów.



Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.



W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka
polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1)języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a)celującym - przyznaje się po 35 punktów,
b)bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
c)dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
d)dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
e)dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;
2)języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a)celującym - przyznaje się po 30 punktów,
b)bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
c)dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
d)dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
e)dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów;


W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego
egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza
się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin
ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.



W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na
podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób
określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego
przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4
ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z
których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym, że przeliczane są na punkty
odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego
przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4
ustawy o systemie oświaty.

3. W przypadku równorzędnych wyników punktowych w przyjęciu do szkoły pierwszeństwo ma:
- Kandydat, który ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej

-Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie
oświaty: 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.

4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału Technikum nr 3 w kolejności zgodnej z sumą
punktów (nie mniejszą niż 60) do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
III.
1. Kandydaci do Zespołu Szkół Ekonomicznych w terminie określonym przez Śląskiego Kuratora
Oświaty składają w sekretariacie szkoły swoje dokumenty w białej, wiązanej teczce.
2. Dokumentację stanowią:
- podanie (wprowadzone przez Internet, wydrukowane i złożone w szkole pierwszego wyboru)
- 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
- karta zdrowia
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej
kopia)
- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty dostarczone w terminie
określonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty ( potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej
kopia)
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i
uczestników studiów doktoranckich (Dz. U z 2010 r. Nr 155, poz. 1045). Niedostarczenie ww.
zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy
przyjętych kandydatów.
-* zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez
zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.
3. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez
dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów przez ucznia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca
w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.

IV. Do szkoły obowiązuje rekrutacja elektroniczna. Przydziału do poszczególnych klas dokonuje
system, kandydat przyjmuje jego rozstrzygnięcie jako ostateczne.
V. Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się w harmonogramie czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych,
stanowiącym załącznik nr 1 do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28
stycznia 2019 r.
VI. Całością prac związanych z przyjęciami uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjno- Kwalifikacyjna. Dyrektor szkoły powołuje członków Komisji,
której szczegółowe zadania zostały określone w § 9,10 rozporządzenia MEN z 16 marca 2017r.

