
Regulamin rekrutacji 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

im. Hipolita Roszczynialskiego  

w Rumi 

na rok szkolny 2017/2018 
 

 

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły 

wykonuje swoje obowiązki w oparciu o zarządzenia nr 24/2017 oraz 26/2017 

Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie 

harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu 

uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych 

oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok 

szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności. 

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły 

zarządzeniem Nr 11/2017  uwzględnia w swojej pracy następujące czynniki i zasady. 

 

§1 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi prowadzi rekrutację uczniów na rok 

szkolny 2017/2018 do dwóch typów szkół: 
 

1. Technikum dla młodzieży – kształcącego w okresie czteroletnim w następujących 

zawodach: 

- technik usług fryzjerskich 

- technik żywienia i usług gastronomicznych 

- technik obsługi turystycznej 

- technik logistyk 

- technik spedytor 
 

2. BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – kształcącej w okresie trzyletnim                             

    w następujących zawodach: 

- sprzedawca  

- fryzjer  

- kucharz  

- mechanik pojazdów samochodowych  

- klasa wielozawodowa 
 

 

 



§2 
 

             Dokumenty należy składać od 8 maja do 20 czerwca 2017 r. w sekretariacie 

szkoły. 

 

§3 
 

Wymagane dokumenty do: 
 

TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY  

1. Podanie – ankieta (do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie 

www.hipolit.info) 

2. Akt urodzenia (może być kopia) 

3. Dwie fotografie 

 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 

1. Podanie – ankieta (do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie 

www.hipolit.info) z potwierdzeniem zakładu pracy, w którym uczeń/uczennica 

podejmie z dniem 1 września 2017 r. praktyczną naukę zawodu  

2. Akt urodzenia (może być kopia) 

3. Dwie fotografie 
 

W dniach 23 czerwca 2017 r. – 27 czerwca 2017 r. do godz. 1500 należy dostarczyć do 

szkoły oryginały lub potwierdzone kopie: 
 

 świadectwa ukończenia gimnazjum  

 zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 kartę zdrowia  
 

Dotyczy rekrutacji do wszystkich typów szkół. 

 

§4 
 

                   Prace komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej prowadzone będą do 29 czerwca 

2017 r. do godz. 1500 w oparciu o poniższe kryteria : 
 

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum dla młodzieży i branżowej szkoły 

I stopnia decyduje suma punktów, której składnikami są: 
 

a. do 100 punktów - punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte 

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu 

gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, 

historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, 

geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, 



przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony 

przez 0,2 pkt.  

b. do 100 punktów - punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych 

przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły oraz 

inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.  
 

2. Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum są przyznane z języka polskiego i trzech wybranych zajęć 

edukacyjnych: 
 

TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY  

język polski 

język obcy 

matematyka 

fizyka 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

język polski 

historia 

matematyka 

fizyka 
 

3. Punkty są obliczane według następujących zasad: 
 

- celujący            18 punktów 

- bardzo dobry   17 punktów 

- dobry                14 punktów 

- dostateczny        8 punktów 

- dopuszczający    2 punkty 
 

4. Inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, 

uwzględniane w procesie rekrutacji: 
 

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów 

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów 

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów 

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów 

c) 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: 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów 



 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty 

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty:  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

7 punktów 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

5 punktów 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty 

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

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

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

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –                        

10 punktów 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –                         

7 punktów 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –                        

5 punktów 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty 

f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

 międzynarodowym – 4 punkty 

 krajowym – 3 punkty 

 wojewódzkim – 2 punkty 

 powiatowym – 1 punkt 

g)   za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

     szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

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

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz 



z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągniecie tego ucznia w tych 

zawodach, z tym  że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników 

punktowych uzyskanych na pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego, mają 

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. 

 

6.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie następujące kryteria: 

 wielodzietność rodziny kandydata; 

 niepełnosprawność kandydata; 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

       Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość. 

 

7. Rodzice kandydatów, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

składają wniosek do Starosty Powiatu Wejherowskiego o wskazanie szkoły, która 

zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj 

niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71b. ust. 5 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).  

 

§5 

 
 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, 

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. 
 

§6 
 

                 Komisja dokonuje rekrutacji uczniów do poszczególnych klas w oparciu                   

o wyżej przedstawione zasady. 

 

§7 
 

                   Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za nadzorowanie pracy szkolnej komisji 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnej oraz ścisłe przestrzeganie zasad kwalifikowania 

kandydatów. 

 

§8 
 

                   Na szkolnej tablicy ogłoszeń wywiesza się dane o stosowanych kryteriach 

kwalifikowania oraz o decyzjach szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. 

 

§9 
 

                  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi 7 lipca 2017 r. do 

godz. 1200.  

 

§10 
 

                 Do 13 lipca 2017 r. do godz. 1500 kandydaci umieszczeni na listach 

potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez złożenie: 

 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum  

 oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 

§11 
 

                 14 lipca 2017 r. do godz. 1200 nastąpi ogłoszenie ostatecznej listy uczniów 

przyjętych do szkoły. 
 

§12 
 

                   Dyrektor szkoły przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły                    

i wyznacza dodatkowe terminy ogłoszenia wyników, jeżeli liczba kandydatów będzie 

mniejsza niż liczba wolnych miejsc, nie dłużej jednak niż do 28 sierpnia 2017 r.  

Ogłoszenie listy uzupełniającej nastąpi 28 sierpnia 2017 r. do godz. 1200 . 


