Zespół Szkół w Czchowie
ul. Sądecka 187
32-860 Czchów
tel./fax 146843230, 146636506

Regulamin postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2022/2023 do szkół w Zespole Szkół w Czchowie
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz
poz. 762)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737),
3. Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2020 r. poz.493 ze zm.),
4. Zarządzenie nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów
do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo
oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia
i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok
szkolny 2022/2023.

§ 1. Ogólne informacje o rekrutacji:
1. Całością prac związanych z postępowaniem rekrutacyjnym kieruje Komisja
Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Czchowie.
2. W roku szkolnym 2022/2023 postępowanie rekrutacyjne do szkół w Zespole Szkół
w Czchowie prowadzone jest systemem elektronicznym, na stronie internetowej
https://malopolska.edu.com.pl
3. Kandydaci dokonując rejestracji internetowej mogą ubiegać się o przyjęcie
maksymalnie do trzech szkół.
4. Kandydaci w obrębie szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów,
zgodnie z listą preferencji.
5. Kandydatów, którzy wybrali w pierwszej kolejności szkołę w Zespole Szkół
w Czchowie zobowiązanie są złożyć wydrukowany z systemu wniosek w sekretariacie
ds. uczniów.
6. Kandydat poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę
uczęszczania do wybranej szkoły.

§ 2. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wydrukowany po dokonaniu rejestracji internetowej.
2. Wniosek
o
przyjęcie
do
szkoły
wydrukowany
ze
strony
szkoły
www.zsczchow.pl/rekrutacja (załącznik do niniejszego regulaminu).
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
4. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
5. Zaświadczenie o przyjęciu na zajęcia praktyczne (dotyczy kandydatów do branżowej
szkoły I stopnia, z wyjątkiem zawodu kucharz, który odbywa zajęcia praktyczne w
szkole).
6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu (dostarczają kandydaci do technikum i branżowej szkoły I stopnia).
W przypadku braku możliwości dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, orzeczenia
rodzic kandydata lub kandydat informuje dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym
niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Niedostarczenie
wymaganych zaświadczeń, orzeczeń do 23 września 2022r. lub otrzymania niezdolności
do nauki skutkuje skreśleniem z listy przyjętych uczniów. Skierowania można odebrać
w sekretariacie uczniowskim Zespołu Szkół w okresie od 16 maja 2022r. do 21 lipca
2022r. w godzinach pracy sekretariatu.
7. Orzeczenie lub opinie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym
publicznej poradni specjalistycznej, jeśli kandydat ma wadę słuchu, wzroku, narządu
ruchu i inne schorzenia lub inne problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru
kształcenia ze względu na stan zdrowia.
8. Dwa podpisane zdjęcia.
9. Zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkurs,
o których mowa w § 6 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
10. Kartę informacyjną wystawioną przez dyrektora szkoły podstawowej.
11. Oświadczenie o uczestniczeniu w lekcji religii.
12. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów dodatkowych,
określonych w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe.
§ 3. Terminy rekrutacji:
1. Od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. – rejestracja w elektronicznym systemie
rekrutacji oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
Wydrukowany z systemu wniosek należy podpisać, uzupełnić o dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym i złożyć w sekretariacie uczniowskim. Dokumenty może złożyć
kandydat lub rodzic (opiekun) osobiście lub przesłać na adres zespolszkol187@op.pl
w formie skanu (PDF) podpisanego oryginału wniosku.
2. Od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. –uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
w Zespole Szkół w Czchowie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Możliwość dokonania zmiany
wniosków o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
3. Do 12 lipca 2022r. - weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkół w Zespole Szkół w Czchowie i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym

4.

5.

6.

7.

dokonanie przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej czynności
związanych z ustaleniem tych okoliczności.
19 lipca 2022r. godz. 12.00 – podanie wyników postępowania rekrutacyjnego do
publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do szkół w Zespole Szkół w Czchowie.
Od 16 maja do 21 lipca 2022 r.- wydanie przez szkołę skierowania na badania
lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do
klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w
zawodzie.
Do 25 lipca 2022 r.- potwierdzenie woli przyjęcia do szkół w Zespole Szkół
w Czchowie poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie
zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Zespołu Szkół w Czchowie.
26 lipca 2022 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną
Komisję Rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do szkół w Zespole Szkół
w Czchowie i listy kandydatów nieprzyjętych i podanie informacji o liczbie wolnych
miejsc.
§ 4. Warunki rekrutacji:

1. W wyniku rekrutacji kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów:
1) 100 punktów - za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla
zadań z zakresu: język polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie
podstawowym. W przypadku języka polskiego i matematyki wynik z egzaminu
mnoży się przez 0,35, natomiast z języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym przez 0,3.
2) 72 punkty – z przeliczenia punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
a) celujący – 18 punktów,
b) bardzo dobry – 17 punktów,
c) dobry – 14 punktów,
d) dostateczny – 8 punktów,
e) dopuszczający – 2 punkty.
3) 18 punktów – za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, o których mowa w § 6 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia
2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z
2019 r. poz. 1737).
4) 7 punktów – za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
5) 3 punkty – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
6) za uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
7) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

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;
8) 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 o systemie
oświaty:
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 z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
9) 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;
10) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione ppkt
6) – 9), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub
poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani
są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów ustalonych
w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym
za uzyskane z:
1) języka polskiego i matematyki wyrażonej w stopniu:
a) celującym – 35 punktów;
b) bardzo dobrym – 30 punktów;
c) dobrym – 25 punktów;
d) dostatecznym – 15 punktów;
e) dopuszczającym – 10 punktów.
2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – 30 punktów;
b) bardzo dobrym – 25 punktów;
c) dobrym – 20 punktów;
d) dostatecznym – 10 punktów;
e) dopuszczającym – 5 punktów.
4. 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.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu
albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkół w Zespole Szkół w Czchowie.
7. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydatów, jeżeli w wyniku
postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył
wymagane dokumenty.
8. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół w Zespole Szkół w Czchowie oraz
ogłasza informację o liczbie wolnych miejsc.
9. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
10. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym
miejscu na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół w Czchowie, ul. Sądecka 187.

§ 5. Planowane oddziały klas pierwszych w Zespole Szkół w Czchowie w roku
szkolnym 2022/2023:
1. Technikum:
1) I TE – technik ekonomista: przedmiot rozszerzony: język angielski;
przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, geografia, informatyka.
2) I TI – technik informatyk: przedmiot rozszerzony: język angielski;
przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, j. angielski, informatyka.
3) I TŻ – technik żywienia i usług gastronomicznych : przedmiot rozszerzony: język
angielski;
przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, biologia, informatyka.
2. Liceum Ogólnokształcące:
1) I LO – przedmioty rozszerzone: język angielski, geografia;
przedmioty punktowane: j.polski, matematyka, geografia, język angielski.
3. Branżowa Szkoła I Stopnia:
1) I BS – klasa wielozawodowa (dla młodocianych pracowników)
2) I K - kucharz
W każdej klasie przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka;
nauczany język: język angielski
§ 6. Tryb odwoławczy:
1. W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej
Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie
zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która
uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym.
3. Rodzice kandydata mogą wnieść do Dyrektora Zespołu Szkół w Czchowie odwołanie
od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia
otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
4. Dyrektor Zespołu Szkół w Czchowie rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej
Komisji Rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie do 3 dni od dnia
otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Zespołu Szkół w Czchowie służy skarga do sądu
administracyjnego.

§ 7. Postępowanie w rekrutacji uzupełniającej:
1. Rekrutację uzupełniającą do szkół w Zespole Szkół w Czchowie przeprowadza się
zgodnie z terminami:
1) od 27 lipca 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do szkół w
Zespole Szkół w Czchowie wraz z dokumentami. Potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
2) do 3 sierpnia 2022 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkół w Zespole Szkół w Czchowie i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
3) 9 sierpnia 2022 r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4) Od 3 sierpnia do 11 sierpnia 2022 r. - wydanie przez szkołę skierowania na
badania lekarskie kandydatowi, w przypadku złożenia przez niego wniosku
rekrutacyjnego do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie
zawodowe / kształcenie w zawodzie.
5) do 17 sierpnia 2022 r. - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.
6) 18 sierpnia 2022 r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do szkół w Zespole Szkół w Czchowie.
§ 8. Postanowienia końcowe:
1. Szkoła zastrzega sobie prawo nieotwarcia danego oddziału w przypadku małej liczby
kandydatów.
2. Po utworzeniu oddziału Dyrektor ma możliwość, kierując się potrzebami edukacyjnymi
przyjętych uczniów, zmienić przedmioty rozszerzone w ofercie kształcenia.
3. Kandydatom, którzy wybrali oddział, w którym zabrakło dla nich miejsca proponowane
będzie miejsce w innym oddziale uzgodnionym z zainteresowanym uczniem lub jeśli
w danym oddziale nie będzie wymaganej liczby osób utworzona zostanie klasa
dwuoddziałowa.
4. Dane osobowe ucznia będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5. Wszystkie
kwestie
nieregulowane
niniejszym
regulaminem
normowane
są obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

