
Regulamin rekrutacji w  Zespole Szkół w Chojnicach 

na rok szkolny 2016/2017 

 

Rekrutacja do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chojnicach jest przeprowadzana 

zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 10/2016 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 

11 lutego 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 

28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół 

ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów 

ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, 

zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności. 

Na podstawie §14 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 3 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji 

rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1942). 

W Zespole Szkół w Chojnicach w roku szkolnym 2016/2017 proponuje się naukę: 

 W Liceum Ogólnokształcącym, w klasach z następującymi przedmiotami wiodącymi: 

·         język obcy - język polski - historia, 

·         język obcy - język polski - biologia, 

·         język obcy - matematyka - fizyka, 

·         język obcy - biologia - chemia, 

·         język obcy - geografia - wos, 

 w Technikum na kierunkach: 

·           ekonomicznym - przedmiot wiodący: geografia, wos, 

·           handlowym - przedmiot wiodący: biologia, wos, 

·           informatycznym - przedmiot wiodący: informatyka, biologia. 

 Przedmioty wiodące realizowane są zakresie rozszerzonym 



1. Podstawą postępowania kwalifikacyjno-rekrutacyjnego do podjęcia nauki w klasach 

pierwszych Zespołu Szkół w Chojnicach jest: 

a) złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej  

b) przesłanie drogą elektroniczną danych o wynikach nauczania w gimnazjum oraz 

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i dostarczenie do szkoły potwierdzonych 

kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego. 

2. Podstawą przyjęcia do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole 

Szkół w Chojnicach jest potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału 

świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego. 

3. Kandydaci do Technikum załączają do podania zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w określonym zawodzie. 

4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum 

Ekonomicznego, Handlowego i Informatycznego decyduje suma punktów, możliwych do 

uzyskania w procesie rekrutacyjnym - maksymalnie 200, w tym: 

4.1. 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte 

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.  

- w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:  

a) języka polskiego,  

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,  

c) matematyki,  

d) przedmiotów przyrodniczych  

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2;  

 

4.2. 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

i informatyki (maksymalnie 80 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 20 punkty). 

5. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów;  

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów;  

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów;  

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  



e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

6. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 5 punktów. 

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:  

7.1. 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;  

7.2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

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;  

7.3. 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; 

7.4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

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;  

7.5. 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.  

8. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów. 

9. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

przyznaje się 2 punkty. 

 10. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna.  

11. Komisję powołuje Dyrektor Zespołu Szkół.  

12. W skład Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej wchodzą nauczyciele liceum i 

technikum. 

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  

na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017 

 



Lp. Rodzaj czynności 

Termin w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 09.05.2016 r.  

do 22.06.2016 r. 

2. 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o 

świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego 

od 24.06.2016 r.  

do 28.06.2016 r. 

 do godz.12:00 

3. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, 

od 28.06.2016 r.  

od godz.12:00  

do 30.06.2016 r.  

do godz. 12:00 

4. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

01.07.2016 r.  

do godz. 12:00 

5. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego 

woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

od 01.07.2016 r. 

 do 07.07.2016 r.  

do godz. 15:00 

6. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

08.07.2016 r.  

do godz. 12:00 

 



 

Dyrektor Zespołu Szkół w Chojnicach 

 

        mgr Małgorzata Gierszewska 

 


