
SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI  

DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

im. Jana Pawła II 

W STASZOWIE UL. SZKOLNA 11 

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

Podstawa prawna: 

1) Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. z 2014 roku, poz. 7 z późn. zm.) 

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, 

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 893 z późn. zm.), 

3) Zarządzenia nr 5/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 4 lutego 2015 roku w 

sprawie rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 w 

województwie świętokrzyskim, 

4) Komunikatu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji do 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie programowej gimnazjum: liceum 

ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej. 

§ 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 2015/2016: 

a) podanie o przyjęcie do szkoły opatrzone podpisem kandydata i rodzica (prawnego opiekuna) na 

druku pobranym z systemu elektronicznego naboru zawierającym oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) kopie świadectwa ukończenia gimnazjum potwierdzona na każdej stronie przez dyrektora 

gimnazjum, które ukończył kandydat, 

c) kopia zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wynikami egzaminu gimnazjalnego 

potwierdzona na każdej stronie przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat. 

Po zakwalifikowaniu się do szkoły: 

a) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 

b) oryginał zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wynikami egzaminu gimnazjalnego i 

potwierdzenie woli uczęszczania do naszej szkoły, 

c) dwie fotografie w ubraniu na jasnym tle, 

d) karta zdrowia i karta szczepień, 

e) skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia), 

f) karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej (druk wydaje 

gimnazjum), 

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie. 

Bezpłatne badania lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie szkoła organizuje we własnym zakresie. 

 

§ 3 



 

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów: 

1. Od 1 czerwca do 24 czerwca 2015 r. do godziny 15.00 – składanie dokumentów i podań o przyjęcie 

do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie ul. Szkolna 11. 

Dyrektor szkoły może przedłużyć termin składania dokumentów o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba 

kandydatów jest mniejsza od liczby wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

2. Do 1 lipca 2015 r. do godz. 15.00 – doręczenie przez absolwentów gimnazjów kopii świadectw 

ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez 

dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat. 

3. Do 3 lipca 2015 r. trwa postępowanie kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej według 

przyjętych w szkole procedur. 

4. 3 lipca 2015 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie wstępnych list kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie. O kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych 

punktów. 

Na liście w pierwszej kolejności zostaną wpisani kandydaci z uprawnieniami, tj. laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych (bez podawania uzyskanej liczby 

punktów, lecz z adnotacją, np.: „laureat konkursu” itp.) dalej pozostali w kolejności uzyskanych 

punktów. 

5. Od 3 lipca 2015 od godz. 13.00 do 7 lipca 2015 r. do godz. 15.00 - kandydaci umieszczeni na listach 

zakwalifikowanych do przyjęcia, są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole 

doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz 

kartę informacyjną. 

Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły przez kandydata traktowane 

jest jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do wybranej wcześniej szkoły. 

6. 8 lipca 2015 r. do godz. godz. 12.00 - ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły na 

podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

przedłożonych w szkole i podanie informacji o wolnych miejscach. 

7. Od 9 lipca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą 

postępowanie uzupełniające dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla tych, 

którzy zrezygnowali z miejsca w wybranej szkole, w oparciu o dostarczane do tych szkół podanie oraz 

oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz dla uczniów, którzy z 

przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym 

terminie.  

Rekrutacja ta prowadzona jest poza elektronicznym systemem. Decyzję o przyjęciu do szkół 

dysponujących wolnymi miejscami podejmuje szkolna komisja rekrutacyjna. 

 

§ 4 

 

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

II, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. 

2. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy: 

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 i 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 może odstąpić od powołania komisji. 

 

§ 5 

 

1. Nabór do szkół ponagimnazjalnych w Staszowie wspomagany jest przez system elektroniczny i w 

związku z tym: 

a) kandydat składa podanie do naszej szkoły, jeśli jest to szkoła jego pierwszego wyboru, po założeniu 

swego konta w Systemie i wybraniu preferencji szkół i oddziałów, 

b) w trakcie rekrutacji każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych 

oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli do żadnego ze wskazanych oddziałów 

nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie, 

c) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów – 

zostaje on przydzielony do tego i tylko tego, który określił jako najbardziej przez niego preferowany, 

d) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na 

listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęcia do tych 

oddziałów. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do technikum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w 

postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym mają (w wymienionej kolejności): 

a) sieroty i wychowankowie przebywający w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

b) kandydaci o ukierunkowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny tok nauki, 

c) kandydaci, którzy mają udokumentowane problemy zdrowotne, 

d) kandydaci, którzy uzyskali lepszy wynik z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu 

gimnazjalnego, 

e) kandydaci, którzy uzyskali wyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych. 

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do zasadniczej szkoły zawodowej, w przypadku równorzędnych 

wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym mają (w wymienionej 

kolejności): 

a) sieroty i wychowankowie przebywający w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

b) kandydaci o ukierunkowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny tok nauki, 

c) kandydaci, którzy mają udokumentowane problemy zdrowotne, 

d) kandydaci, którzy uzyskali wyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych. 

 

§ 6 

 

1. O przyjęciu kandydata decyduje: 

 

1) Egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 punktów. 

2) Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z:  

• j. polskiego, matematyki, j. obcego nowożytnego oraz informatyki - maksymalnie 76 punktów 

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosuje się 

następujące przeliczenia: 

• celujący 19 punktów (4 przedmioty x 19 pkt=76 pkt),  

• bardzo dobry 15 punktów,  

• dobry 10 punktów,  

• dostateczny 5 punktów, 

• dopuszczający 2 punkty. 

3) szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 24 punkty 



a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów 

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie: 

• potwierdzone osiągnięcia – co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach wiedzy 

organizowanych przez kuratora oświaty (maksymalnie 7 pkt), w tym: 

- finaliści jednego konkursu przedmiotowego - 4 punkty, 

- finaliści dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 7 punktów, 

• zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim 

organizowanych przez szkoły i podmioty działające na terenie szkół – maksymalnie 4 punkty 

• potwierdzone osiągnięcia sportowe – maksymalnie 3 punkty (zgodnie z wykazem dyscyplin 

zawartych w zał. nr 1): 

- na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 punkty 

lub 

- na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty 

• potwierdzone osiągnięcia artystyczne – maksymalnie 3 punkty, w tym: 

- na szczeblu powiatowym (rejonowym) - 2 punkty 

lub 

- na szczeblu wojewódzkim - 3 punkty 

• osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianym jako 

systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność 

wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, 

schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 2 punkty 

 

§ 7 

 

1. Kandydat do Technikum nie obowiązuje limit punktowy, zaś na liczbę punktów uzyskaną przez 

kandydata składać się będą: 

- punkty z egzaminu gimnazjalnego; 

- punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum; 

- szczególne osiągnięcia ucznia; 

 

2. Kandydata do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nie obowiązuje limit punktowy, zaś na liczbę punktów 

uzyskaną przez kandydata składać się będą: 

- punkty z egzaminu gimnazjalnego; 

- punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum; 

- szczególne osiągnięcia ucznia; 

 

§ 8 

 

1. 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 z jednego przedmiotu, przyjmowani są do Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie ul. Szkolna 11, do wybranego oddziału niezależnie od 

powyższych kryteriów. 

 

2. Konkursami, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b są konkursy przedmiotowe organizowane dla 

gimnazjalistów.  

Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty: język 

polski, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, historia, matematyka, fizyka, biologia, chemia, 



geografia, informatyka. 

 

3. Dla absolwentów gimnazjów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej przy przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży bierze się pod 

uwagę tylko liczbę punktów otrzymanych za oceny ze świadectwa o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 i 

szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w § 6 ust. 1 pkt 3. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów 

mnoży się przez 2. 

 

§ 9 

 

Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem normowane są obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego. 

 

Załącznik Nr 1. 

Lista dyscyplin sportu, w których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do 

szkół ponadgimazjalnych. 

 

Dyscypliny indywidualne  

1. Akrobatyka sportowa  

2. Badminton  

3. Biathlon  

4. Biathlon letni  

5. Bieg na orientację  

6. Biegi przełajowe  

7. Boks  

8. Bowling sportowy  

9. Brydż sportowy  

10. Gimnastyka artystyczna  

11. Gimnastyka sportowa  

12. Jeździectwo  

13. Judo  

14. Kajakarstwo  

15. Karate tradycyjne  

16. Karate WKF  

17. Kolarstwo szosowe  

18. Kolarstwo torowe  

19. Kręglarstwo  

20. Lekkoatletyka  

21. Łucznictwo  

22. Łyżwiarstwo figurowe  

23. Łyżwiarstwo szybkie  

24. Łyżwiarstwo szybkie-short track  

25. Modelarstwo kosmiczne  

26. Modelarstwo lotnicze  

27. Narciarstwo alpejskie  

28. Narciarstwo klasyczne - biegi, skoki, kombinacja norweska  

29. Pięciobój nowoczesny  

30. Pływanie  



31. Pływanie synchroniczne  

32. Podnoszenie ciężarów  

33. Saneczkarstwo  

34. Skoki do wody  

35. Snowbord  

36. Sport kartingowy  

37. Strzelectwo sportowe  

38. Szachy  

39. Szermierka  

40. Taekwon-do ITF  

41. Taekwon-do WAF  

42. Taniec sportowy  

43. Tenis  

44. Tenis stołowy  

45. Triathlon  

46. Wioślarstwo  

47. Zapasy styl klasyczny  

48. Zapasy styl wolny  

49. Żeglarstwo  

50. Żeglarstwo lodowe  

51. Wspinaczka sportowa  

52. Golf  

53. Wyścigi psich zaprzęgów 

54. Bilard i wszystkie jego odmiany  

 

Gry zespołowe  

 

1. Baseball  

2. Hokej na lodzie  

3. Hokej na trawie  

4. Kajak polo  

5. Koszykówka  

6. Piłka nożna  

7. Piłka ręczna  

8. Piłka siatkowa  

9. Piłka siatkowa plażowa  

10. Piłka wodna  

11. Rugby  

12. Unihokej  

13. Sporty wrotkarski 

 

 

 

 

 

 


