
ZARZĄDZENIE nr 3/2019 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ nr 5 im. TADEUSZA TAŃSKIEGO 

W STARGARDZIE 

z dnia 26.02.2019r. 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  

w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020. 

 

Działając na podstawie art. 134, art. 154 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                  

z dnia 14 marca 2017r. 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 (Dz. U. z 2017., poz. 586), 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610), Zarządzenia nr 8/2019 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,                  

w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych                   

(w tym z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla 

dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 

2019/2020 w województwie zachodniopomorskim, Statutu Szkoły Branżowej I Stopnia nr 5 

oraz Statutu Technikum Zawodowego nr 5 

  

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów 

klas pierwszych (w tym oddziałów klas pierwszych dotychczasowych szkół 

ponadgimnazjalnych) na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 1. 

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów 

klas pierwszych (w tym oddziałów klas pierwszych dotychczasowych szkół 

ponadgimnazjalnych) na rok szkolny 2019/2020 stanowiący załącznik nr 2. 

§3. Wprowadza się regulamin rekrutacji uczniów do oddziałów klas pierwszych 

dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego                         

w Stargardzie stanowiący załącznik nr 3. 

§ 4. Wprowadza się regulamin rekrutacji uczniów do oddziałów klas pierwszych szkoły 

ponadpodstawowej w Zespole Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie stanowiący 

załącznik nr 4. 



§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 5                          

im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3/2019 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 5  

w Stargardzie z dnia 26.02.2019r. 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów klas pierwszych 

publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych 

dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, tj. czteroletniego technikum) na terenie 

województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Termin w rekrutacji 

zasadniczej 
Rodzaj czynności 

Od  9 maja 2019r. (czwartek) 

do 18 czerwca 2019r. (wtorek)  

do godz. 15.00 

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz                          

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

Od 14 czerwca 2019r. (piątek)   

do 18 czerwca 2019r. (wtorek)  

do godz. 15 

Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół. 

Od 21 czerwca 2019r. (piątek)  

do 25 czerwca 2019r. (wtorek)  

do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły                                       

o świadectwo ukończenia szkoły (gimnazjum lub szkoły 

podstawowej) oraz o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu zewnętrznego.  

Do 28 czerwca 2019r. (piątek) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Dnia 5 lipca 2019r. (piątek)  

do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                             

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Do 8 lipca 2019r. (poniedziałek)  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie. 

Do 10 lipca 2019r. (środa)  

do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły (gimnazjum lub 

szkoły podstawowej) i oryginału zaświadczenia                              

o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,           

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz 

do kierowania pojazdami. 

Dnia 12 lipca 2019r. (piątek)  

do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

Do dnia 15 lipca 2019r. 

(poniedziałek)  

do godz. 15. 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkole. 

 

  

 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3/2019 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 5  

w Stargardzie  z dnia 26.02.2019r. 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego do oddziałów klas pierwszych 

publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym z oddziałami klas pierwszych 

dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, tj. czteroletniego technikum) na terenie 

województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2019/2020. 

Termin w rekrutacji uzupełniającej Rodzaj czynności 

Od 12 lipca 2019r. (piątek)  

od godz. 16.00 

do 16 lipca 2019r. (wtorek)  

do godz. 15.00 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz                           

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

Do 2 sierpnia 2019r. (piątek) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  

o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych 

w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Dnia 7 sierpnia 2019r. (środa)  

do godz. 12.00. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                   

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

Do 7 sierpnia 2019r. (środa) Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie. 

Do 9 sierpnia 2019r. (piątek)  

do godz. 12.00 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły (gimnazjum 

lub szkoły podstawowej) i oryginału zaświadczenia                     

o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie  

do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz 

do kierowania pojazdami. 

Dnia 12 sierpnia 2019r. (poniedziałek) 

do godz. 12.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych. 

Do dnia 13 sierpnia 2019r. (wtorek)  

do godz. 15.00 

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie 

wolnych miejsc w szkole. 

 

  

 

 
 

 

 

 



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3/2019 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 5  

w Stargardzie z dnia 26.02.2019r. 

 

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziałów klas pierwszych 

dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej 

 Zespołu Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie. 

 

I. Podstawa prawna. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017r.                       

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 (Dz. U. 2017 poz. 586). 

 

II. Wymagane dokumenty. 

 

1. Podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie 

(barwa biała) potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna. 

 

2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub potwierdzona przez dyrektora 

gimnazjum kopia tego świadectwa. 

 

3. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego                     

w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum 

kopia tego dokumentu. 

 

4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

5. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysfunkcjach i problemach 

zdrowotnych kandydata ograniczających możliwości kształcenia (o ile kandydat taką 

opinię posiada). 

 

6. Dwie fotografie podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL. 

 



III. Kryteria rekrutacji. 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego mogą 

ubiegać się absolwenci gimnazjum. 

 

2. Absolwent gimnazjum może składać dokumenty o przyjęcie na następujące kierunki 

kształcenia: 

 Technik pojazdów samochodowych (o czteroletnim cyklu kształcenia). 

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (o czteroletnim cyklu kształcenia). 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych (o czteroletnim cyklu kształcenia). 

 Mechanik pojazdów samochodowych (szkoła branżowa I-go stopnia o trzyletnim cyklu 

kształcenia). 

 Kierowca mechanik (szkoła branżowa I-go stopnia o trzyletnim cyklu kształcenia). 

 Kucharz (szkoła branżowa I-go stopnia o trzyletnim cyklu kształcenia). 

 Cukiernik (szkoła branżowa I-go stopnia o trzyletnim cyklu kształcenia). 

 Mechanik pojazdów samochodowych (szkoła branżowa I-go stopnia z odziałem 

specjalnym o trzyletnim cyklu kształcenia). 

 Kucharz (szkoła branżowa I-go stopnia z odziałem specjalnym o trzyletnim cyklu 

kształcenia). 

 Szkoła przysposabiająca do pracy. 

 

3. O przyjęciu kandydata do oddziału wybranego, jako pierwszy decyduje uzyskana przez 

niego lokata na liście kandydatów do tego oddziału. W przypadku nie uzyskania 

wymaganej liczby punktów, kandydat może być przyjęty do oddziału wybranego, jako 

drugi, jeśli uzyskana ilość punktów zapewni mu odpowiednią lokatę lub do innego 

oddziału oznaczonego, jako trzeci. 

 

4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych 

przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy 

o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury                  

i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której 

mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności 

 



5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 

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. 

 

6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na 

wniosek kandydata pełnoletniego. 

 

7. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 

informatycznych. 

 

8. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor 

Zespołu Szkół nr 5. 

 

9. Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje punkty za: 

 

9.1 Egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 pkt. Wyniki na punkty przelicza się 

mnożąc wynik procentowy z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, 

matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na 

poziomie podstawowym przez 0,2 dla każdego z przedmiotów. 

 

9.2 Oceny z zajęć edukacyjnych język polski, matematyka i historia wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 72 punkty, za oceny 

wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

Oraz w takiej samej ilości punktów za przedmiot dodatkowy zależnie od kierunku 

kształcenia: 

 Technik pojazdów samochodowych – fizyka. 

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – biologia. 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia. 

 Mechanik pojazdów samochodowych – informatyka, a w przypadku braku 

oceny z informatyki, technika. 



 Kierowca mechanik – informatyka, a w przypadku braku oceny z informatyki, 

technika. 

 Kucharz – biologia. 

 Cukiernik – biologia. 

 

9.3 Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f 

ust. 2 pkt 3, art. 20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 

2017r., przyznaje się 7 punktów. 

 

9.4 Punkty za kryteria, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 

5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., za: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad 

wojewódzkim 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; 

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. 22 ust. 2 pkt 

8 i art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.: 

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; 

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; 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 

2017r.: 

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; 

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. 



 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, 

na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, 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. 

9.5 W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności                  

w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 

pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r., przyznaje 

się 3 punkty. 

 

9.6 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia                           

7 września 1991r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

26 stycznia 2017 r., 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, 

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. 

9.7 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 z dnia                 

7 września 1991r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

26 stycznia 2017r., przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 9.2, 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. 

 

9.8 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na 

podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,                    

w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., 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. 



10. O kolejności na liście kandydatów na dany kierunek kształcenia w Zespole Szkół nr 5 

im. Tadeusza Tańskiego decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata,                           

z wyłączeniem kandydatów spełniających warunek III – 4, których umieszcza się na 

listach oddziałów w pierwszej kolejności. 

 

IV. Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

 

1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły. W skład komisji 

rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły, wchodzi co 

najmniej 3 nauczycieli szkoły. 

 

2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: 

1) dyrektor szkoły,  

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym 

zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

1) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku, których zweryfikowano 

wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym; 

2) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem 26 stycznia 2017r.; 

3) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania 

uzupełniającego; 

4) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

 

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się                    

z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni 

i godziny posiedzeń komisji. 



 

6. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

 

7. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział 

co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

 

8. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania 

informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą 

naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

 

9. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę 

posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków 

komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub 

rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje 

przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. 

 

10. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,                                

o których mowa w punkcie 9, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których 

mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

 

11. Terminarz prac komisji opracowuje się zgodnie z zarządzeniem Zachodniopomorskiego 

Kuratora Oświaty oraz Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 5. 

 

V. Uwagi końcowe. 

 

1. Nie złożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów 

określonych w punkcie II – 1, 2, 3, spowoduje niedopuszczenie kandydata do 

postępowania rekrutacyjnego. 

 

2. Odwołanie od decyzji Komisji może być zgłoszone Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 5               

w dniu ogłoszenia listy przyjętych do szkoły. 

 

3. We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół nr 5.  



Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 3/2019 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 5  

w Stargardzie z dnia 26.02.2019r. 

 

Regulamin rekrutacji uczniów do oddziałów klas pierwszych  

szkoły ponadpodstawowej 

 Zespołu Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie. 

 

I. Podstawa prawna. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017r.                    

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610). 

 

II. Wymagane dokumenty. 

 

1. Podanie o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie 

(barwa żółta) potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna. 

 

2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub potwierdzona przez 

dyrektora szkoły podstawowej kopia tego świadectwa. 

 

3. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego                     

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub poświadczona przez dyrektora szkoły 

podstawowej kopia tego dokumentu. 

 

4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

5. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysfunkcjach i problemach 

zdrowotnych kandydata ograniczających możliwości kształcenia (o ile kandydat taką 

opinię posiada). 

 

6. Dwie fotografie podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL. 

 

 

 



III. Kryteria rekrutacji. 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego mogą 

ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej. 

 

2. Absolwent szkoły podstawowej może składać dokumenty o przyjęcie na następujące 

kierunki kształcenia: 

 Technik pojazdów samochodowych (o pięcioletnim cyklu kształcenia). 

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (o pięcioletnim cyklu kształcenia). 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych (o pięcioletnim cyklu kształcenia). 

 Mechanik pojazdów samochodowych (szkoła branżowa I-go stopnia o trzyletnim cyklu 

kształcenia). 

 Kierowca mechanik (szkoła branżowa I-go stopnia o trzyletnim cyklu kształcenia). 

 Kucharz (szkoła branżowa I-go stopnia o trzyletnim cyklu kształcenia). 

 Cukiernik (szkoła branżowa I-go stopnia o trzyletnim cyklu kształcenia). 

 Mechanik pojazdów samochodowych (szkoła branżowa I-go stopnia z odziałem 

specjalnym o trzyletnim cyklu kształcenia). 

 Kucharz (szkoła branżowa I-go stopnia z odziałem specjalnym o trzyletnim cyklu 

kształcenia). 

 Szkoła przysposabiająca do pracy. 

 

3. O przyjęciu kandydata do oddziału wybranego, jako pierwszy decyduje uzyskana przez 

niego lokata na liście kandydatów do tego oddziału. W przypadku nie uzyskania 

wymaganej liczby punktów, kandydat może być przyjęty do oddziału wybranego, jako 

drugi, jeśli uzyskana ilość punktów zapewni mu odpowiednią lokatę lub do innego 

oddziału oznaczonego, jako trzeci. 

 

4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie 

oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych 

przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy 

o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury                  

i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której 

mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności 

 



5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się 

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. 

 

6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na 

wniosek kandydata pełnoletniego. 

 

7. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 

informatycznych. 

 

8. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor 

Zespołu Szkół nr 5. 

 

9. Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje punkty za: 

 

9.1 Egzamin ósmoklasisty – maksymalnie 100 pkt. Wyniki na punkty przelicza się 

mnożąc wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki przez 

0,35, wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się 

przez 0,3. 

 

9.2 Oceny z zajęć edukacyjnych język polski, matematyka i historia wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 72 punkty, za oceny 

wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

Oraz w takiej samej ilości punktów za przedmiot dodatkowy zależnie od kierunku 

kształcenia: 

 Technik pojazdów samochodowych – fizyka. 

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – biologia. 

 Technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia. 

 Mechanik pojazdów samochodowych – informatyka, a w przypadku braku 

oceny z informatyki, technika. 



 Kierowca mechanik – informatyka, a w przypadku braku oceny z informatyki, 

technika. 

 Kucharz – biologia. 

 Cukiernik – biologia. 

 

9.3 Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo 

promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej, o których mowa odpowiednio w art. 

134 ust. 2 pkt 3, art. 135 ust. 4 pkt 2, art. 137 ust. 6 pkt 3, art. 139 ust. 2 pkt 3, art. 

140 ust. 3 pkt 4 i art. 143 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe przyznaje się            

7 punktów. 

 

9.4 Punkty za kryteria, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 

3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. 

a ustawy – Prawo oświatowe, za: 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad 

wojewódzkim 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; 

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. 22 ust. 2 pkt 

8 i art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.: 

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; 

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; 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 

2017r.: 

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; 

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. 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punkcie 

9.4, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, 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. 

9.5 W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie 

aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności                  

w formie wolontariatu, o których mowa w w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 

4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 

4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty. 

 

9.6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy z dnia                           

7 września 1991r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 

26 stycznia 2017 r., przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, 

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 35 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty; 

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 20 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty. 

 



9.7 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w pozycji 9.6.1, oceny 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego 

przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego 

dotyczy zwolnienie. 

 

9.8 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza 

się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego 

nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o 

których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest 

egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa 

ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do 

wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o 

systemie oświaty. 

 

10. O kolejności na liście kandydatów na dany kierunek kształcenia w Zespole Szkół nr 5 

im. Tadeusza Tańskiego decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata,                           

z wyłączeniem kandydatów spełniających warunek III – 4, których umieszcza się na 

listach oddziałów w pierwszej kolejności. 

 

IV. Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

 

1. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Szkoły. W skład komisji 

rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły, wchodzi co 

najmniej 3 nauczycieli szkoły. 

 

2. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: 

1) dyrektor szkoły,  

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym 

zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

 



4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

1) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku, których zweryfikowano 

wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym; 

2) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 

7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem 26 stycznia 2017r.; 

3) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym 

kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania 

uzupełniającego; 

4) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

 

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się                    

z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni 

i godziny posiedzeń komisji. 

 

6. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

 

7. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział 

co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

 

8. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania 

informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą 

naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

 

9. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę 

posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków 

komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub 

rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje 

przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. 

 



10. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,                                

o których mowa w punkcie 9, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których 

mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. 

 

11. Terminarz prac komisji opracowuje się zgodnie z zarządzeniem Zachodniopomorskiego 

Kuratora Oświaty oraz Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 5. 

 

V. Uwagi końcowe. 

 

1. Nie złożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów 

określonych w punkcie II – 1, 2, 3, spowoduje niedopuszczenie kandydata do 

postępowania rekrutacyjnego. 

 

2. Odwołanie od decyzji Komisji może być zgłoszone Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 5               

w dniu ogłoszenia listy przyjętych do szkoły. 

 

3. We wszystkich przypadkach nie objętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor Zespołu Szkół nr 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


