ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019
w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
Zgodnie z zarządzeniem nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia
30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do
klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 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 2017r., poz. 586) sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ustala:

I.

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszych w zawodach:
1. Technikum Hotelarskie
o

1TH - technik hotelarstwa
( przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym geografia, język angielski)

o

1TOT - technik obsługi turystycznej
( przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym geografia, język angielski)

2. Technikum Gastronomiczne
o

1a TŻUG - technik żywienia i usług gastronomicznych
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym biologia lub chemia – do wyboru,
język angielski)

o

1b TŻUG - technik żywienia i usług gastronomicznych
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym biologia, język angielski lub język
niemiecki – do wyboru)

o

1c TŻUG/TKL - technik żywienia i usług gastronomicznych/ kelner
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym geografia, język angielski)

3. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
o

1C – cukiernik (język niemiecki)

o

1K – kucharz (język angielski)

II.




O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów
(maksymalnie 200). Na pulę 200 punktów składa się :
maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego:
0,2 pkt za każdy punkt procentowy z zakresu:
 języka polskiego
 historii i wiedzy o społeczeństwie
 matematyki
 przedmiotów przyrodniczych:
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

(max 20 pkt)
(max 20 pkt)
(max 20 pkt)
(max 20 pkt)
(max 20 pkt)

maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum, w tym:
 maksymalnie 72 punkty za oceny uzyskane na świadectwie, obliczonych w oparciu
o poniższą tabelę dla wszystkich typów szkół z czterech przedmiotów:

Szkoła

Przedmioty

Skala punktów

Technikum Hotelarskie
1TH - technik hotelarstwa

język polski, matematyka, język

1TOT- technik obsługi turystycznej

obcy nowożytny, geografia

Technikum Gastronomiczne

1a TŻUG -technik żywienia i usług
gastronomicznych

1b TŻUG -technik żywienia i usług
gastronomicznych
1c TŻUG -technik żywienia i usług
gastronomicznych
(klasa łączona)
1TKL – kelner (klasa łączona)

język polski, matematyka, język
obcy nowożytny, biologia

Skala obowiązuje
w każdym z typów

język polski, matematyka, język

szkół

obcy nowożytny, biologia

celujący - 18 pkt
bardzo dobry - 17 pkt

język polski, matematyka, język

dobry - 14 pkt

obcy nowożytny, geografia

dostateczny - 8 pkt
dopuszczający - 2 pkt

język polski, matematyka, język
obcy nowożytny, geografia

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
1C – cukiernik

język polski, matematyka, język

1K – kucharz

obcy nowożytny, geografia




7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
maksymalnie 18 punktów za wszystkie szczególne osiągnięcia wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, tym:
 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
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;
 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 uzyskanie wysokiego miejsca (od I do IV) w zawodach wiedzy innych niż wymienione
wyżej , 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.
 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim (art.22 ust 2 pkt 8 i art. 32a ust
4 ustawa o systemie oświaty):
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim (art.22 ust 2 pkt 8 i art. 32a ust 4 ustawa
o systemie oświaty) :
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania – 2 punkty,


3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu .
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 osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonymi
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie
oświaty – są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności (do wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej dołączają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty).
Finalistą konkursu przedmiotowego jest uczeń, który wziął udział w etapie wojewódzkim
konkursu.
Tytuł laureata uzyskują uczestnicy etapu wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskali
co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o
społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym przyznaje się
za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym- po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - po 18 punktów,
c) dobrym - po 13 punktów,
d) dostatecznym - po 8 punktów,
e) dopuszczającym - po 2 punkty
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym- po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - po 18 punktów,
c) dobrym - po 13 punktów,
d) dostatecznym - po 8 punktów,
e) dopuszczającym - po 2 punkty
– uzyskaną sumę punktów z tych zajęć dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym- po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - po 18 punktów,
c) dobrym - po 13 punktów,
d) dostatecznym - po 8 punktów,
e) dopuszczającym - po 2 punkty
– uzyskaną sumę punktów z tych zajęć dzieli się przez 4;
4) z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym- 20 punktów,
b) bardzo dobrym - 18 punktów,
c) dobrym - 13 punktów,
d) dostatecznym - 8 punktów,
e) dopuszczającym - 2 punkty.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,
przelicza się na punkty, w sposób określony powyżej, 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.

Kryteria ex-aequo




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 psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria (mają
jednakową wartość):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

III.

Terminy i wymagane dokumenty

1. Rekrutacja prowadzona jest poprzez elektroniczny system Wydziału Oświaty Urzędu
Miasta Szczecin.
2. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia i technikum
w Zespole Szkół Nr 6 im. M. Reja wypełniają podanie na internetowej stronie
rekrutacji: www.nabor.pcss.pl/szczecin. Wydrukowane i podpisane przez siebie
oraz rodzica (opiekuna prawnego) podanie przynoszą do szkoły.
3. Do klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w pierwszej kolejności
przyjmowani są uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym ukończyli gimnazjum.
4. Kandydaci pełnoletni oraz kandydaci, którzy przed 01 września 2018r. ukończą 18 rok
życia, zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie, nie mogą być
przyjęci do klasy pierwszej (nie dotyczy to kandydatów, którzy w bieżącym roku
szkolnym ukończyli gimnazjum).
5. Nabór kandydatów do oddziałów klas pierwszych przeprowadza się w terminach:

od 09 maja 2018r.
do 19 czerwca 2018r.
do godz.15.00

Jeśli nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru, podanie
(wniosek) należy wypełnić na internetowej stronie rekrutacji:
www.nabor.pcss.pl/szczecin , a następnie wydrukować i podpisane
przez siebie oraz rodzica (opiekuna prawnego) złożyć tylko w
naszej szkole w sekretariacie.
Do podania należy dołączyć zaświadczenie lekarza medycyny
pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie
do lekarza medycyny pracy będzie można odebrać w sekretariacie).
Oświadczenia potwierdzające uprawnienia kandydata do
pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów (formularze)
dostępne na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin- zakładka
dokumenty

od 15 czerwca 2018r.
do 19 czerwca 2018r.
do godz.15.00

Kandydaci mają możliwość dokonania zmiany wybranych szkół

od 22 czerwca 2018 r.
do 26 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

 Kandydaci składają:
 kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone za
zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które
kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić
adnotację "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć
urzędową szkoły oraz imienną pieczątkę dyrektora lub
upoważnionej przez niego osoby. Kandydat może również złożyć
oryginały tych dokumentów .

 zaświadczenie lekarza medycyny pracy (w przypadku zmiany
preferencji) zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

06 lipca 2018r.
do godz. 12.00

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej
i listy kandydatów niezakwalifikowanych
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
lub kandydaci pełnoletni zakwalifikowani do przyjęcia do
szkoły obowiązkowo potwierdzają wolę podjęcia nauki w
szkole poprzez złożenie:

do 10 lipca 2018r.
do godz. 15.00

 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie
zostały one złożone wcześniej),
 dodatkowo kandydat składa 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane
imieniem i nazwiskiem kandydata oraz kartę zdrowia pobraną z
gimnazjum.
Brak potwierdzenia woli jest równoznaczny z rezygnacją ze
szkoły i skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych.

11 lipca 2018 r.
do godz.12.00

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy
kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę
uczęszczania do wybranej szkoły oraz listę kandydatów
nieprzyjętych .

6. Postępowanie uzupełniające do oddziałów klas pierwszych przeprowadzane będzie
w przypadku, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.
Rekrutacja uzupełniająca nie jest prowadzona w systemie elektronicznym.
od 12 lipca 2018r.
od godz. 12.00
do 16 lipca 2018r.
do godz. 15.00

07 sierpnia 2018r.
do godz. 12.00

do 09.08.2018 r.
do godz.12.00

Składanie wniosków (druki podań wydaje sekretariat) o przyjęcie
do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do
przyjęcia do szkoły w naborze uzupełniającym.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni (zakwalifikowany w
naborze uzupełniającym) obowiązkowo potwierdza wolę przyjęcia
do szkoły poprzez złożenie:

 oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie
zostały one złożone wcześniej),
 zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

10 sierpnia 2018r.
do godz.12.00

IV.

dodatkowo kandydat składa 2 zdjęcia legitymacyjne podpisane
imieniem i nazwiskiem kandydata oraz kartę zdrowia pobraną z
gimnazjum.
Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy
kandydatów przyjętych do szkoły oraz listę kandydatów
nieprzyjętych w naborze uzupełniającym

Dodatkowe informacje:

1.

Uczniowie Zespołu Szkół NR 6 im. M. Reja w czasie wakacji zobowiązani są do
wyrobienia książeczek zdrowia, na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę
(bezpłatnie).

2.

Rodzaj fryzury, stroju zawodowego i ubrania roboczego określają Szkolne Regulaminy
Pracowni Zawodowych oraz Statut Zespołu Szkół NR 6 im. M. Reja

3.

Szkoła zapewnia uczniom praktyki zawodowe.

4.

Szkoła oferuje internat dla dziewcząt.

