ZASADY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia
w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i ZAWODOWYCH W MOŃKACH
na rok szkolny 2019/2020
oraz terminy postępowania rekrutacyjnego
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 z póź. zm.),
2. 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).
3. Zarządzenie Nr 5/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku w
sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny
2019/2020 w województwie podlaskim dla absolwentów ośmioletniej szkoły
podstawowej do klas I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących,
pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych w
publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich
liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach
dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, a także na
semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.
Całością prac związanych z przyjęciem uczniów do klas pierwszych tj. organizacją składania
dokumentów, analizą tych dokumentów i ustalaniem listy przyjętych zajmuje się Szkolna
Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Mońkach.
1. Zasady przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Mońkach:
a) kandydaci składają dokumenty w kancelarii szkoły w terminie od 13 maja do 18 czerwca
2019r. do godz. 16.00
b) wymagane dokumenty:
- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- podanie o przyjęcie do właściwego typu szkoły z zaznaczeniem profilu kształcenia lub
określeniem zawodu oraz wskazaniem przedmiotów
- karta informacyjna kandydata (wg wzoru)
- zaświadczenie o stanie zdrowia (kandydaci do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

skierowania na badania lekarskie pobierają w szkole),
- dwie fotografie (podpisane na odwrocie),
- kwestionariusz z wnioskiem o miejsce w internacie (osoby zainteresowane
zamieszkaniem w internacie).
2. Kwalifikowanie kandydatów- w toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może
otrzymać punkty za:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez
dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego
oddziału tej szkoły, spośród: fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego,
historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki;
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne
podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu, punktowane są tylko w wypadku
potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

Maksymalna liczba punktów 200
3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o
zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są
do szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu
rekrutacyjnym.
4. Zasad rekrutacji nie stosuje się do kandydatów, którzy na podstawie odrębnych
przepisów zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz do kandydatów z problemami
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na
stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej.
5. Szczegółowe zasady punktacji:
a) Za oceny z języka polskiego i matematyki oraz
edukacyjnych – maksymalnie 72 pkt

dwóch obowiązkowych zajęć

- celujący –
18 pkt
- bardzo dobry –
17 pkt
- dobry –
14pkt
- dostateczny –
8 pkt
- dopuszczający 2 pkt
b) Przy ustalaniu liczby punktów za wyniki końcowego egzaminu ósmoklasisty
przyjmuje się następujące wartości:
- za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – 100 pkt *
*) wynik przedstawiony w % z:
- języka polskiego
- matematyki
- mnoży się przez 0,35
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
- mnoży się przez 0,3
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów;
e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3
punkty;
f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/w, artystycznych lub
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,
- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
- 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,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z
tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.
g) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
ZSOiZ w Mońkach proponuje następujące profile kształcenia i zawody:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)

1. 4-letnie Liceum Ogólnokształcące po szkole podstawowej:
klasa humanistyczno-medialna (przedmioty rozszerzone:j. angielski, j. polski, historia
lub geografia);
klasa biologiczno-chemiczna (przedmioty rozszerzone: biologia lub chemia );
klasa informatyczna (przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka);
klasa politechniczna (przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia lub fizyka lub
chemia).
Przedmioty dodatkowe w Liceum: Projektowanie przestrzenne i druk 3 D,
Specjalistyczne zajęcia mundurowe, Zajęcia laboratoryjne z biologii, Inteligentny Dom
(robotyka, programowanie)
2. 5-letnie Technikum po szkole podstawowej w zawodach:
technik transportu kolejowego (przedmioty rozszerzone: geografia);
technik handlowiec (przedmioty rozszerzone: geografia );
technik rolnik (przedmioty rozszerzone: biologia lub geografia);
technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmioty rozszerzone: biologia);
technik hotelarstwa (przedmioty rozszerzone: geografia );
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (przedmioty rozszerzone: geografia lub
biologia);
3. Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodach:
mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych,

b) rolnik,
c) kucharz,
d) klasa wielozawodowa.

Kandydaci będą przyjmowani do wybranych profili i zawodów z możliwością zmiany klasy
i szkoły po roku nauki.
Wyniki rekrutacji:
-

suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście,

-

ostateczną liczbę kandydatów przyjętych do poszczególnych klas ustala Komisja
Rekrutacyjna na podstawie ilości uzyskanych punktów i miejsc w klasie.

-

Lista uczniów przyjętych do klas będzie uzupełniana kolejnymi kandydatami z listy
rezerwowej, w przypadku gdy któryś z kandydatów zostanie skreślony z listy
podstawowej (np. w przypadku niedostarczenia w stosownym terminie świadectwa).

Odwołania od decyzji Komisji można składać do Dyrektora ZSOiZ w Mońkach w ciągu
trzech dni od ogłoszenia listy przyjętych.

Zakwalifikowani kandydaci we wskazanym terminie potwierdzają wolę podjęcia nauki
w wybranej szkole ponadpodstawowej lub w branżowej szkole I stopnia w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, składając oryginał świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Terminarz rekrutacji do ZSOiZ w Mońkach
Lp.
Rodzaj czynności

1.

2.

3.

4.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej oraz do klasy wstępnej w
szkole ponadpodstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

od 12.07.2019r. do
19.07.2019r.
do godz. 16.00

od 21.06.2019r.
do 25.06. 2019r.
do godz. 16.00

X

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w
tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności

do 04. 07. 2019 r.

do 05.08.2019r.

05.07. 2019r.

08.08.2019r.

o godz. 10.00

o godz. 10.00

do 8.07.2019r.
do godz.16.00

do 9.08.2019r.
do godz.16.00

do 10.07.2019r.
godz. 16. 00

do 16.08.2019r.
godz.16.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badania lekarskie
kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęciu do szkoły, a w
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu

8.

13.05-18. 06. 2019r.
do godz. 16.00

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej o świadectwo
ukończenia
ośmioletniej szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty

5.

7.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych
Poinformowanie
przez
dyrektora
szkoły
ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole

12.07.2019r.
o godz. 10.00

19.08.2019r.
godz.10.00

12.07.2019r.
do godz. 14.30

19.08.2019r.
do godz.14.30

Dane osobowe uczniów będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

