
REGULAMIN  

PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ   

( z wyjątkiem szkół dla dorosłych)  

Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie  

    

  
I.  PRZYJMOWANIE PODAŃ  KANDYDATÓW  

1. Kandydaci, absolwenci gimnazjum, składają wnioski o przyjęcie do klas pierwszych 
szkół ponadgimnazjalnych, zwanych dalej klasami pierwszymi, wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie zgodnie 
 z terminarzem.  
  

2. O przyjęciu do wybranej szkoły w przypadku większej liczby kandydatów do klasy 

pierwszej niż liczba wolnych miejsc w szkole decydują kryteria rekrutacji.   

  

3. Kandydat składa w sekretariacie szkoły podanie  potwierdzone podpisem kandydata i 
rodzica lub prawnego opiekuna w szkole pierwszego wyboru 
 

4. Kandydat składa wraz z podaniem : dwie podpisane na odwrocie fotografie, inne 
dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach i zawodach wymienionych w 
zarządzeniu Kuratora.  
Do wniosku można dołączyć:  

a) potwierdzenie, że kandydat przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 

rodzinie zastępczej lub jest sierotą,  

b) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ,  

c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych,  

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,  

e) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

f) opinia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 

zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.  
  

 

 

 

 

  



II.  TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

  

1. Od dnia 22 maja 2017 roku (poniedziałek) do dnia 19 czerwca 2017 roku 
(poniedziałek) do godz.15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z 
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

2. Od dnia 23 czerwca 2017 roku (piątek) do dnia 30 czerwca 2017 roku  (piątek)godz. 15:00 
kandydaci powinni  uzupełnić wnioski  o przyjęcie do szkoły przez złożenie  świadectwa 
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.   

3. Do dnia 3 lipca 2017 roku (do godz.12.00) - podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  

4. Do dnia 07 lipca 2017 roku (piątek) godz. 15.00 - wydanie kandydatowi zakwalifikowanemu 
do kształcenia w wybranej szkole, który złożył oświadczenie o wyborze szkoły i kształcenia w 
danym zawodzie,  skierowania na badanie lekarskie (technikum, szkoła branżowa I stopnia 
(zasadnicza szkoła zawodowa)  

5. Do 10 lipca 2017roku (poniedziałek) do godz. 15:00 potwierdzenie woli podjęcia nauki 
poprzez dostarczenie dokumentów oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz 
oryginału zaświadczenia  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o  wynikach egzaminu 
gimnazjalnego oraz złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, kartę zdrowia. 

6. 12 lipca 2017 roku (środa ) god. 12:00- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych.  

III.  TERMINARZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO  

1. Od dnia 26 lipca 2017 roku od godz. 12:00 do dnia 28 lipca 2017 roku – składanie wniosków 
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

2. Do dnia 2 sierpnia 2017 roku godz.15.00 – weryfikacja przez komisje rekrutacyjna wniosków 
o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.   

3. Do dnia 18 sierpnia 2017 roku, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  

4. Do dnia 22 sierpnia 2017 roku - wydanie kandydatowi zakwalifikowanemu do kształcenia w 
wybranej szkole, który złożył oświadczenie o wyborze szkoły i kształcenia w danym zawodzie,  
skierowania na badanie lekarskie (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa)  

5. Do 25 sierpnia 2017roku do godz. 12:00 potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez 
dostarczenie dokumentów oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału 
zaświadczenia  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o  wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 
złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

6. do 28 sierpnia 2017 roku do godziny 12:00- podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  

 

 

  



IV.KRYTERIA REKRUTACJI do klasy pierwszej szkół na rok szkolny 2017/2018  

W przypadku większej liczby kandydatów do klasy pierwszej niż liczba wolnych miejsc w 

szkole brane są pod uwagę następujące kryteria rekrutacji:  

  

1. przeliczone wyniki egzaminu gimnazjalnego: z poszczególnych części egzaminu 

gimnazjalnego: z języka polskiego, z historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, 

przedmiotów przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia, geografia), języka obcego na 

poziomie podstawowym zgodnie z rozporządzeniem 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 terminu przeprowadzania 

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

1942)- zwane dalej rozporządzeniem;   

  

2. wyniki z przeliczenia ocen z zajęć edukacyjnych:  

- język polski  

- matematyka  

- biologia  

- język obcy -poziom podstawowy   

zgodnie z rozporządzeniem;  

3. pozostałe osiągnięcia wymienione w Zarządzeniu nr 58/2017 Kujawsko-Pomorskiego 

Kuratora Oświaty z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie określania terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego na rok 

szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół ponadpodstawowych dla dorosłych,  klas 

pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły 

ponadpodstawowej- trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I 

publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim, zawierającego 

szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w 

tym terminy składania dokumentów.  

  

4. O przyjęciu do klasy pierwszej w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba 

wolnych miejsc w szkole będzie decydować łączna liczba punktów uzyskanych przez 

kandydata na liście rankingowej powstałej z przeliczenia punktów w sposób podany 

powyżej i pozwalającej zakwalifikować kandydatów do przyjęcia do szkoły w liczbie 

odpowiadającej liczbie wolnych miejsc w szkole.  

  

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 kryteriów rekrutacji, 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 a dalszym postępowaniu zgodnie z kryteriami 

wymienionymi w art. 20f ust. 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty  

  


