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POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE  

  

Regulamin rekrutacji kandydatów  
do Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w  Jelczu – Laskowicach 

na rok szkolny 2018/2019 
  
  
Podstawa prawna:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–

2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I 

stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum   

2. Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 

2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 

lit. c ustawy – Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. 

  

  

I Rekrutacja do Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza będzie prowadzona drogą elektroniczną.      
Elektroniczną rekrutację przeprowadza i nadzoruje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Oławie. Szczegółowe zasady elektronicznej rekrutacji znajdują się na stronie 
www.dolnoslaskie.edu.com.pl   

  

II Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru do klas 

pierwszych Zespołu Szkół.   

 

III Planowany nabór do klas na rok szkolny 2018/2019  

  

  

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  

IA 

Klasa Europejska – Wielokulturowa –  próg 

punktowy – minimum 50 punktów 

rekrutacyjnych w pierwszym naborze          

• przedmioty rozszerzone: j. 
angielski, WOS, geografia 
(Geografia Europejska – program 
własny), j. angielski,  

• przedmioty uzupełniające: historia 
i społeczeństwo,  

• przedmioty dodatkowe: WOK z 
programem własnym Sztuka 
prezentacji i wystąpień 
publicznych,  

• drugi język obcy: j. niemiecki  

 

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu 
klasy – studia na kierunkach:   

https://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zarzadzenie-nr-22018-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-9-stycznia-2018-roku/
http://www.dolnoslaskie.edu.com.pl/
http://www.dolnoslaskie.edu.com.pl/
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europeistyka, turystyka, filologie obce,   

aktorstwo, stosunki międzynarodowe,        

politologia, geografia i inne.  

  

TECHNIKUM INFORMATYCZNE  

IAT  

Klasa Technikum Informatycznego                     
(realizacja projektów unijnych 
Erasmus + oraz CISCO w ramach kształcenia 
zawodowego)  
 
próg punktowy – minimum 50 punktów 
rekrutacyjnych w pierwszym naborze          

• przedmioty rozszerzone: 
matematyka, fizyka, j. angielski  

• przedmioty uzupełniające: 
historia i społeczeństwo  

• drugi język obcy: j. niemiecki  

 

Dalsze możliwości edukacyjne po ukończeniu 

klasy: studia na większości kierunkach 

Politechniki.  

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA  

1 BSA 

Klasa o profilu MECHANICZNYM (klasa 
partnerska we współpracy z firmami: Arcapol, 
Cri-val, Stelwed, Matunin, Jelcz S.A., 
TOYOTA, Wojskowe Zakłady Łączności w 
Czernicy) w kształceniu w zawodach: ślusarz, 
mechanik  pojazdów samochodowych, 
elektoromechanik pojazdów samochodowych 
lakiernik, blacharz, operator obrabiarek 
skrawających, elektryk  
 
próg punktowy – minimum 40 punktów 

rekrutacyjnych w pierwszym naborze          

STYPENDIA PARTNERÓW klasy dla 
NAJLEPSZYCH UCZNIÓW przez cały cykl 
kształcenia oraz GWARANCJA ZATRUDNIENIA 
w firmach partnerskich po zakończeniu szkoły, 
realizacja projektów unijnych Erasmus + w 
zakresie wsparcia zawodowego, płatne staże 
dla uczniów! 
 
Oferta KURSÓW ZAWODOWYCH dla 
wszystkich zainteresowanych uczniów! 

1 BSB 

Klasa wielozawodowa w kształceniu w 

zawodach: sprzedawca, fotograf, jubiler, 

krawiec, fryzjer, cukiernik, introligator, 

piekarz, kucharz, cieśla oraz wszystkie inne 

dostępne w ofercie wykazu klasyfikacji 

zawodów 

 

próg punktowy – minimum 40 punktów 

rekrutacyjnych w pierwszym naborze          

  

  

Badania lekarskie  

Dokumentem niezbędnym przy przyjęciu do technikum i szkoły branżowej I stopnia jest zaświadczenie lekarskie 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.    

Uzyskane zaświadczenie należy dostarczyć do szkoły ponadgimnazjalnej najpóźniej do 31.08.2018 r.   
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 Aby uzyskać BEZPŁATNIE zaświadczenie należy udać się ze skierowaniem wydanym przez szkołę 

ponadgimnazjalną do:  

 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie ul. Baczyńskiego 1 – wejście od byłego pogotowia ratunkowego od 

poniedziałku do środy w godz. od 12.00 do 14.00 tel. 7130 113 80 (uczniowie z terenu Oławy i okolic)  

lub NZOZ ul. Bożka 13, Jelcz-Laskowice od poniedziałku do piątku godz. 8.00, tel. 71 38 122 62 (uczniowie z terenu 

Jelcz-Laskowic i okolic)  

Uczeń może uzyskać maksymalnie 1 zaświadczenie, skierowanie wystawia szkoła ponadgimnazjalna, do której 

uczeń został zakwalifikowany w wyniku naboru, nie wcześniej niż 13 lipca 2018r. od godz. 10.00.  

  

• Do klasy 1A LO, w której przedmioty rozszerzone to: j. angielski, geografia (Geografia Europejska – 
program własny), wos będą liczone punkty z następujących przedmiotów:   

 język polski,   

 język obcy (jeżeli na świadectwie będą dwa języki obce, punkty będą naliczane  z języka obcego 

z wyższą oceną)  

 wiedza o społeczeństwie   

 geografia  

  

  

• Do klasy 1TI, w której przedmioty rozszerzone to: matematyka, fizyka będą liczone punkty z 

następujących przedmiotów:  

 język polski,   

 język obcy (jeżeli na świadectwie będą dwa języki obce, punkty będą naliczane z języka obcego 

z wyższą oceną)  

 matematyka  

 informatyka  

  

  

• Do klas 1 Szkoły Branżowej  

Są liczone punkty z następujących przedmiotów:  

 język polski  

 język obcy (jeżeli na świadectwie będą dwa język obce, punkty będą naliczane z języka obcego 

z wyższą oceną)   

 wiedza o społeczeństwie   

 informatyka   

  

  

IV Kryteria przyjęcia kandydata do klasy pierwszej   

           Rekrutacja kandydatów odbywa się na podstawie:  

a) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,  

b) liczby punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego                    
i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji kandydatów do 

Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Szkoły Branżowej w Zespole Szkół w Jelczu – 

Laskowicach na rok szkolny 2018/2019,  

c) liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 

gimnazjum.  
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V Zasady punktacji  

  

   

   

   

Egzamin gimnazjalny   

   

   

Język polski   

Wynik procentowy każdej 
części egzaminu mnoży się 

przez 0,2.   
   

Łączna liczba punktów jest 
równa punktom   
rekrutacyjnym.   

   

Max. 100 punktów   

Historia i wiedza o społeczeństwie   

Matematyka   

Przedmioty przyrodnicze   

Język obcy na poziomie 

podstawowym   

   

Świadectwo z wyróżnieniem   

   

Średnia ocen minimum 4,75   

   

7 punktów   

   

   

   

Konkursy, olimpiady, zawody   

O zasięgu ogólnopolskim, 
ponadwojewódzkim, 
międzynarodowym. 

Konkursy artystyczne, 

międzyprzedmiotowe, sportowe. 

   

   

Max. 18 punktów   

   

Zaangażowanie społeczne   

   

Wolontariat, praca na rzecz 

środowiska szkolnego 

   

Max. 3 punkty   

   

Oceny z przedmiotów punk- 

towanych do poszczególnych  

klas   

celujący   18      

   

Max. 72 punkty   
bardzo dobry   17   

dobry   14   

dostateczny   8   

dopuszczający   2   

         Razem: 200 punktów   

  

1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie 

art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, 

historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:  

1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;  

  

2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  
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e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli 

się przez 2;  

  

3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty  

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 

4;   

4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.  

  

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 

44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy 

zwolnienie.  

  

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty 

ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za 

uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:  

  

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;  

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;  

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;  

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;  

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.  
  

  

VI Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych                

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.), zgodnie z zapisami 

art. 20d wymienionej na wstępie ustawy o zmianie ustawy, przyjmowani są w pierwszej kolejności 
niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie IV niniejszego regulaminu. Zaświadczenia wydane 

przez Kuratora Oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły, do której uczęszczał laureat lub 

finalista konkursu przedmiotowego, są ważne na terenie całego kraju.   

VII Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w 
województwie dolnośląskim znajduje się w: Załącznikach nr 1, 2, 3, 4 do Zarządzenia Dolnośląskiego 
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Kuratora Oświaty Nr 16/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Załączniku nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty Nr 23/2018 z dnia 13 marca 2018 r., oraz Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2018 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 kwietnia 2018 rok 

VIII W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów wynikających z kryteriów wymienionych w punkcie 

IV Regulaminu w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi 

opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

  

IX Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów zawiera Zarządzenie Nr 2/2018 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych 

szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły 

ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe i na semestr 

pierwszy klas I publicznych szkół policealnych. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie 

www.dolnoslaskie.edu.com.pl  

  

X Kandydaci nieposiadający numeru PESEL (posługujący się np. numerem paszportu czy karty pobytu) i 

nieuczęszczający do szkół prowadzonych przez powiat oławski: 

a) wniosek wprowadzany jest przez szkołę pierwszego wyboru (należy udać się w odpowiednim terminie 
do szkoły pierwszego wyboru). 

 

XI Tryb odwoławczy:  

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic 

kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o 

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.   

2. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata 
pełnoletniego sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą 

liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 
postępowaniu rekrutacyjnym.   

3. Uzasadnienie powinno zawierać pouczenie o możliwości złożenia odwołania do dyrektora, w terminie 

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, sporządzonego przez komisję rekrutacyjną.  

4. Podstawą odwołania mogą być tylko formalne uchybienia w postępowaniu kwalifikacyjnym w 

stosunku do obowiązujących przepisów prawnych i postanowień niniejszego regulaminu.  

5. Dyrektor w terminie 7 dni od otrzymania odwołania rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji         

i wydaje rozstrzygnięcie.  

6. Dyrektor w swoim rozstrzygnięciu informuje o przysługującej skardze do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego we Wrocławiu.  

 

  

Szczegółowych informacji o naborze udziela  
sekretariat Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu – Laskowicach  

codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00,  
  

telefon: 71 318 82 20  
  

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zarzadzenie-nr-22018-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-9-stycznia-2018-roku/
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zarzadzenie-nr-22018-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-9-stycznia-2018-roku/
http://www.dolnoslaskie.edu.com.pl/
http://www.dolnoslaskie.edu.com.pl/

