
SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI  

DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

im. Jana Pawła II 

W STASZOWIE UL. SZKOLNA 11 

NA ROK SZKOLNY 2008/2009 

 
Podstawa prawna: 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 lutego 2004 r. 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz prze-
chodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. 
zm.), 

- decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zasad, 
trybu oraz terminu rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 
2008/2009. 

 
 

§ 1 
 

1. Warunkiem przyjęcia do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 
w Staszowie jest ukończenie gimnazjum publicznego lub niepublicznego 
o uprawnieniach szkoły publicznej. 

 
§ 2 

 
1. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Staszowie w roku szkolnym 2008/2009: 
a) podanie o przyjęcie do szkoły opatrzone podpisem kandydata i rodzica (praw-

nego opiekuna) na druku pobranym z systemu elektronicznego naboru zawie-
rającym oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) kopia świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzona na kaŜdej stronie 
przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat, 

c) kopia zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wynikami egzami-
ny gimnazjalnego potwierdzona na kaŜdej stronie przez dyrektora gimnazjum, 
które ukończył kandydat. 

               Po zakwalifikowaniu się do szkoły: 
d) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 
e) oryginał zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wynikami eg-

zaminu gimnazjalnego i potwierdzić wolę uczęszczania do naszej szkoły, 
f) dwie fotografie w ubraniu na jasnym tle, 
g) karta zdrowia i karta szczepień, 
h) skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia). 

 
§ 3 
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Terminarz rekrutacji i składania dokumentów: 
1. Od 5 maja do 17 czerwca 2008 r. – składanie dokumentów i podań o przyjęcie do Ze-

społu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie ul. Szkolna 11. 
Dyrektor szkoły moŜe przedłuŜyć termin składania dokumentów o przyjęcie do szko-
ły, jeŜeli liczba kandydatów jest mniejsza od liczby wolnych miejsc, którymi dysponu-
je szkoła. 

2. Do 23 czerwca 2008 r. do godz. 15.00 – doręczenie przez absolwentów gimnazjów 
kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalne-
go, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat. 

3. 24-25 czerwca 2008 r. postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-
kwalifikacyjnej. 

4. 26 czerwca 2008 r. godz. 1200 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Zespołu 
Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie wg załączonego wzoru. 
O kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. 

 
Lp. Imię i nazwisko  Liczba uzyskanych punktów Uwagi 
    

 
Na liście w pierwszej kolejności naleŜy wpisać kandydatów z uprawnieniami, tj. lau-
reatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmioto-
wych (bez podawania uzyskanej liczby punktów, lecz z adnotacją np.: „laureat kon-
kursu” itp.) dalej pozostałych w kolejności uzyskanych punktów. 

5. Do 30 czerwca 2008 r. do godz. 1500 - kandydaci umieszczeni na listach przyjętych 
do publicznych szkół są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole 
doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimna-
zjalnego. 
Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły przez 
kandydata traktowane jest jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do wybra-
nej wcześniej szkoły. 

6. 1 lipca 2008 r. godz. 1200 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły na pod-
stawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego, przedłoŜonych w szkole. 

7. Do 3 lipca 2008 r. godz. 1500 – kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranej 
szkoły, mogą ubiegać się o przyjęcie do innej szkoły, dysponującej wolnymi miejsca-
mi składając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu 
gimnazjalnego. Oznacza to, Ŝe nie wolno w tych dniach tj. od 1 lipca godz. 1200 do 3 
lipca godz. 1500 przyjmować kopii tych dokumentów, gdyŜ kandydat stara się w tym 
terminie do jednej szkoły. 

8. 4 lipca 2008 r. godz. 1200 ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, 
które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru. 

9. Do 29 sierpnia 2008 r. szkolna komisja przeprowadzi w miarę posiadania wolnych 
miejsc dodatkową rekrutację dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowot-
nych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego 3 i 4 czerwca 2008 r. lub nie zostali 
przyjęci w terminie uzupełniającym do 4 lipca br.  

 
§ 4 

 
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomicznych 

im. Jana Pawła II, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-
kwalifikacyjną. 
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2. Do zadań szkolnej komisji  rekrutacyjno-kwalifikacyjnej naleŜy: 
a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji 

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć, 
b) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego zgodnie 

z kryteriami określonymi w regulaminie, 
c) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie 

listy kandydatów przyjętych do:  
- Technikum,  
- Liceum Ogólnokształcącego, 
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 

d) sporządzenie protokółu postępowania kwalifikacyjnego. 
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest 

mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dyrektor moŜe 
odstąpić od powołania komisji. 

§ 5 
 

1. Nabór do szkół ponagimnazjalnych w Staszowie wspomagany jest przez system elek-
troniczny i w związku z tym: 

a) kandydat składa podanie do naszej szkoły jeśli jest to szkoła pierwszego wyboru, po 
załoŜeniu swojego konta w Systemie i wybraniu preferencji szkół i oddziałów, 

b) w trakcie rekrutacji kaŜdy z kandydatów  
§ 6 

 
1. O przyjęciu kandydata decyduje: 
 

          a) suma punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego za część: 
 

- humanistyczną     - max. 50 punktów,  
- matematyczno-przyrodniczą   - max. 50 punktów, 

 
        łącznie max. 100 punktów. 

 
b)  liczba punktów uzyskanych za oceny na świadectwie gimnazjalnym z czterech  
przedmiotów w tym: 

• do technikum  j. polski, matematyka, j. obcy nowoŜytny, geo-
grafia 

• do liceum ogólnokształcącego j. polski, matematyka, j. obcy 
nowoŜytny oraz historia lub biologia 

• do zasadniczej szkoły zawodowej j. polski, matematyka, j. ob-
cy nowoŜytny oraz technika 

 
łącznie max. 80 punktów.  

      oraz inne osiągnięcia ucznia  
 

2.  Ustala się następującą punktację za oceny na świadectwie: 
 
- celujący   20 punktów,  
- bardzo dobry   15 punktów,  
- dobry    10 punkty,  
- dostateczny    5 punkty, 
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- dopuszczający   2 punkty, 
 
 
- inne osiągnięcia np.:  

           ► świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróŜnieniem   6 punktów 
           ► potwierdzone osiągnięcia – co najmniej na szczeblu wojewódzkim w  
                konkursach wiedzy organizowanych przez Kuratora Oświaty: 

- finaliści jednego konkursu przedmiotowego  4 punkty 
- finaliści dwóch lub więcej konkursów przedm.  8 punktów 

           ► potwierdzone osiągnięcia sportowe  
       (zgodnie z wykazem dyscyplin zawartych w zał. nr 1) 

- na szczeblu powiatowym (rejonowym)   2 punkty 
- co najmniej na szczeblu wojewódzkim   3 punkty 

 ► potwierdzone osiągnięcia artystyczne 
- na szczeblu powiatowym (rejonowym)   2 punkty 
- co najmniej na szczeblu wojewódzkim   3 punkty 

 
łącznie max 20 pkt 
 

§ 7 
1. Kandydat do Technikum powinien uzyskać łączną minimalną liczbę 60 punktów, na 

którą składać się będą: 
 

- punkty z obu części egzaminu gimnazjalnego; 
- punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum; 
- inne osiągnięcia ucznia; 

 
2. Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego powinien uzyskać łączną minimalną liczbę  

80 punktów, na którą składać się będą: 
 

- punkty z obu części egzaminu gimnazjalnego; 
- punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum; 
- inne osiągnięcia ucznia; 
 

3. Kandydata do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nie obowiązuje limit punktowy, zaś 
na liczbę punktów uzyskaną przez kandydata składać się będą: 

- punkty z obu części egzaminu gimnazjalnego; 
- punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum; 
- inne osiągnięcia ucznia; 

  
§ 8 

 
1.  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub po-
szerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu,  przyjmowani są do 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie ul. Szkolna 11 niezaleŜnie od 
powyŜszych kryteriów.  
 
2. Konkursami organizowanymi przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty są konkursy 
przedmiotowe dla gimnazjalistów: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckie-
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go, języka rosyjskiego, matematyczny, chemiczny, fizyczny, biologiczny, geograficzny, hi-
storyczny, informatyczny oraz konkurs „Losy Ŝołnierza i dzieje oręŜa polskiego” – co naj-
mniej etap regionalny. 
 

§ 9 
 
Wymagane dokumenty: 

1. Podanie na druku szkolnym. 
2. Dwie fotografie w jasnym ubraniu. 
3. Karta zdrowia i karta szczepień. 
4. Świadectwo ukończenia gimnazjum. 
5. Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego. 
6. Odpis aktu urodzenia (kserokopia). 

 
 


