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Regulamin rekrutacji  

na rok szkolny 2020/2021 

w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie 

Na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19§ 11b ust. 2  (Dz. U. z 2020r. poz. 493 z późn. zm.) 

 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737). 

3. Art. 134 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 

z późn. zm.) 

Postępowanie rekrutacyjne: 

1. Do klasy pierwszej technikum, branżowej szkoły I stopnia może być przyjęty uczeń, który 

ukończył szkołę podstawową i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.  

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum, branżowej szkoły I 

stopnia powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do kształcenia w określonym zawodzie.  

3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej technikum, branżowej szkoły I stopnia 

decydują następujące kryteria, uwzględniające w szczególności: 

a) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

/matematyka, język obcy, technika/ 

b)  osiągnięcia ucznia: 

1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

2) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej; 

c) liczbę punktów możliwych do uzyskania za: 

 

 

lp. przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty punktacja łącznie 

1. 

liczbowo określona ocena z języka polskiego: 

1) celujący - 18 pkt 

2) bardzo dobry - 17 pkt 

3) dobry - 14 pkt 

4) dostateczny - 8 pkt 

5) dopuszczający - 2 pkt 

max 18 pkt 
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2. 

liczbowo określona ocena z matematyki 

1) celujący - 18 pkt 

2) bardzo dobry - 17 pkt 

3) dobry - 14 pkt 

4) dostateczny - 8 pkt 

1) dopuszczający - 2 pkt 

max 18 pkt 
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3. 

liczbowo określona ocena z języka obcego 

1) celujący - 18 pkt 

2) bardzo dobry - 17 pkt 

3) dobry - 14 pkt 

4) dostateczny - 8 pkt 

1) dopuszczający - 2 pkt 

max 18 pkt 

4. 

liczbowo określona ocena z techniki 

1) celujący - 18 pkt 

2) bardzo dobry - 17 pkt 

3) dobry - 14 pkt 

4) dostateczny - 8 pkt 

1) dopuszczający - 2 pkt 

max 18 pkt 

5. świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt 

6. 

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 pkt, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

pkt, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

pkt; 

max 18 pkt 

 

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. 6 ustawy: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt; 

 

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 

pkt, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt,  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

pkt, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 

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

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,  przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym  planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 10 pkt, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym  planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 pkt, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym  planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 pkt, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 7 pkt, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania  szkoły artystycznej – przyznaje się 2 pkt; 

 

 

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 pkt, 

b) krajowym – przyznaje się 3 pk., 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 pkt. 
 

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

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za 

najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba pkt 

możliwych do uzyskania ze wszystkich osiągnięć wynosi 18 punktów. 

7. 
aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie 

wolontariatu 
3 pkt 

Egzamin końcowy 

8. 

egzamin ósmoklasisty: 

1) wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego, 

b) matematyki 

– mnoży się przez 0,35; 

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

 

 

 

max 35 pkt 

max 35 pkt 

 

max 30 pkt 
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MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW  

MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 

 

200 

 
 

 

4. Pierwszeństwo przyjęcia do technikum mają uczniowie, którzy w pozostawionej 

do dyspozycji zespołu ds. rekrutacji otrzymali minimum 75 punktów na 200 punktów 

możliwych do uzyskania przez ucznia. 

5. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych technikum odbywa się na podstawie analizy 

przedłożonych dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie 

o egzaminie ósmoklasisty przedmiot wskazany przez komisję rekrutacyjną, zaświadczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, 
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wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem do wniosku, 3 zdjęcia). Złożone 

dokumenty rozpatrywane są w kolejności wpływu.  

6. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia odbywa się 

na podstawie analizy przedłożonych dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty, zaświadczenie lekarskie 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, 

zaświadczenie z zakładu pracy, w którym uczeń będzie odbywał praktyczną naukę zawodu, 

wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem do wniosku, 3 zdjęcia). Złożone 

dokumenty rozpatrywane są w kolejności wpływu.  

7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 5 

i pkt 6, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły; 

3) świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym 

przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub 

finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 

8. 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. 

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego stosuje się zgodnie z art. 134 ust. 4 ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). 

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów 

potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.  

10. Absolwenci szkół podstawowych zakładają dla siebie, indywidualne konto na stronie 

https://pleszew.edu.com.pl/Kandydat, za pomocą którego do 10 lipca dokonują wyboru 

szkoły ponadpodstawowej. Konto to można założyć za pośrednictwem nauczycieli 

w obecnej szkole podstawowej, samodzielnie lub w szkole, do której uczeń zamierza 

złożyć dokumenty. Swoją kandydaturę uczeń zgłasza poprzez wydrukowanie za pomocą 

programu podania i wraz z podpisem rodziców dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru. 

Pozostałe wymagane dokumenty uczeń dostarcza zgodnie z obowiązującym regulaminem 

rekrutacji.  

11. W przypadku problemów z założeniem konta naboru elektronicznego wszelkiej pomocy 

udziela wyznaczony pracownik sekretariatu w ZSUG w Pleszewie.  

12. Rekrutacja słuchaczy do klas pierwszych szkół dla dorosłych odbywa się na podstawie 

analizy przedłożonych dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły stanowiącej podstawę 

danego typu szkoły, do której przyjęcia ubiega się słuchacz, zaświadczenie lekarskie i inne 

https://pleszew.edu.com.pl/Kandydat
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wymagane dla danego typu szkoły dokumenty). Złożone wnioski rozpatrywane są 

w kolejności wpływu. 

13. Zasady przyjmowania słuchaczy do liceum ogólnokształcącego: 

1) Naboru słuchaczy do Liceum dokonuje dyrektor na podstawie złożonych dokumentów. 

2) Warunki przyjęcia słuchacza na semestr pierwszy: 

a) ukończone, co najmniej 18 lat w roku szkolnym, w którym podejmuje naukę, 

b)  złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia 

z egzaminu gimnazjalnego lub świadectwa ukończenia ośmioklasowej szkoły 

podstawowej 

3) Absolwenci branżowej szkoły I stopnia zostają przyjęci do klasy drugiej liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych. Przyjęci do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego 

dla dorosłych absolwenci branżowej szkoły I stopnia zobowiązani są do uzupełnienia 

ewentualnych różnic programowych. 

4) Dyrektor Liceum ma prawo przyjmować na semestr programowo wyższy słuchaczy ze 

szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego 

typu zgodnie z przepisami obowiązującymi w szkołach publicznych. 

14. Szczegółowe zasady rekrutacji określa corocznie Wielkopolski Kurator Oświaty w swej 

decyzji na dany rok szkolny. 

 


