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Informacja o warunkach i kryteriach rekrutacji  
do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieŜy na rok szkolny 

2009/2010 
w Zespole Szkół Ekonomicznych 
Szkolny Regulamin Rekrutacji  

 
Niniejsze zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych powstały w 

oparciu o przepisy Rozporządzenia MENiS z 20.02.2004r. w sprawie warunków i 
trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych 
typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232) oraz Zarządzenia Nr 2/2009 Po-
morskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2009 r. w sprawie terminów rekrutacji 
i składania dokumentów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół poli-
cealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osią-
gnięć kandydatów do młodzieŜowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie 
gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2009/2010. 

 

§ 1.  Przyjmowanie dokumentów od kandydatów 
 

1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok 
szkolny 2009/10 do szkół ponadgimnazjalnych, z dniem 11 maja 2009r. 
rozpoczyna działalność: 
1. Szkolny Punkt Informacyjny, mieszczący się w budynku Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Starogardzie Gd. przy ul. Sobieskiego 6, tel.  
(058)-56-222-49 E-Mail rekrutacja@zse.com.pl  w którym moŜna uzyskać 
informacje związane z rekrutacją, a takŜe składać podania o przyjęcie do 
szkoły, 

2. Aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków 
przyjęć i wyników rekrutacji oraz informacje o wolnych miejscach będą za-
mieszczane na wyodrębnionych tablicach ogłoszeń w szkołach. 

3. Kandydaci, składając podania do szkoły, posługują się trzema kopiami 
świadectwa ukończenia gimnazjum i trzema kopiami zaświadczenia o 
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonymi przez 
dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Oryginały tych dokumen-
tów kandydat składa w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 5. 

4. Kandydat moŜe składać dokumenty do nie więcej niŜ trzech szkół ponad-
gimnazjalnych.  

5. Komplet dokumentów kandydata ubiegającego się o przyjęcie do wybranej 
szkoły ponadgimnazjalnej powinien zawierać: 
1) podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie lub na stronie in-

ternetowej szkoły http://www.zse.com.pl w zakładce rekrutacja), 
2) poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,  
3) poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, 
4) dwie fotografie, 
5) kartę zdrowia, karta szczepień, bilans zdrowia, 
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształ-

cenia  w wybranym zawodzie – dotyczy szkół ponadgimnazjalnych zawo-
dowych, 

7) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku kandydatów 
niepełnosprawnych, 
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8) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub 
konkursów, o których mowa w § 2 ust 4, pkt 3, litera "b", 

9)  kandydaci do klasy policyjno-wojskowej w liceum ogólnokształcącym zo-
bowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo 
dobry stan zdrowia, 

10)  Kartę informacyjną kandydata (zał. 2). 

 
§ 2.  Postępowanie kwalifikacyjne 

 
1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej liceum lub technikum jest ukoń-

czenie szkoły gimnazjalnej publicznej lub szkoły gimnazjalnej niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły publicznej – stanowiącej podstawę programową do 
kontynuowania nauki. 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej prowa-
dzącej kształcenie zawodowe muszą spełniać wymagania zdrowotne, okre-
ślone dla danego zawodu. 

3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla 
młodzieŜy, decyduje suma punktów: 
1) uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie moŜna 

uzyskać 100 punktów: z części humanistycznej – 50 punktów, z części 
matematyczno-przyrodniczej – 50 punktów) 

2) pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończe-
nia gimnazjum z czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, 
języka obcego (obowiązkowego dla ucznia) i historii (maksymalnie moŜ-
na uzyskać 76 punktów) według następujących wartości:  
celujący  – 19 punktów 
bardzo dobry  – 15 punktów, 
dobry  – 11 punktów, 
dostateczny  – 7 punktów 

3) uzyskanych za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia 
gimnazjum (maksymalnie 24 punkty): 
a) za ukończenie gimnazjum z wyróŜnieniem – 4 punkty 
b) za udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kura-

tora (kuratorów) oświaty, w tym:  

• finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów 

• finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów 
c) za osiągnięcia sportowe (załącznik nr 1) i artystyczne – maksymalnie 

5 punktów, przy czym: 

• I – VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim – 5 punktów, 

• I – III miejsce w województwie – 4 punkty, 

• I miejsce w powiecie – 3 punkty, 

• II miejsce w powiecie – 2 punkty, 

• III miejsce w powiecie – 1 punkty. 
d) za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu (świadoma, nieodpłatna, dobrowolna działalność np. w 
domach opieki, hospicjach, świetlicach środowiskowych itp. – rocznie, 
średnio ponad 24 godz.) – 2 punkty, 

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 1 punkt. 
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UWAGA! Nie sumuje się punktów za osiągnięcia wymienione w kaŜ-
dym z podpunktów b), c), d) i e) - punktuje się najwyŜsze osiągnię-
cie. 

4. Konkursami, o których mowa w § 2, ust. 4, pkt. 3, lit. "b", organizowanymi 
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimna-
zjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biolo-
gii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, historii, matematyki. Konkurs: 
"Losy Ŝołnierza i dzieje oręŜa polskiego" jest konkursem ponadwojewódzkim. 

5. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, kolejno, z największą ilością 
punktów. 

6. W przypadku równej ilości punktów, uzyskanych w postępowaniu kwalifi-
kacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają: 
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, 
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, któ-

rym ustalono indywidualny program lub tok nauki,  
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi moŜliwości wybo-

ru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi 
opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicz-
nej poradni specjalistycznej, 

4) kandydaci z większą ilością punktów uzyskanych na egzaminie gimna-
zjalnym, 

5) kandydaci z większą ilością punktów uzyskanych za świadectwo, 
6) kandydaci z większą ilością punktów za oceny na świadectwie z języka 

polskiego i matematyki. 
7. 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 
jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej 
niezaleŜnie od przyjętych kryteriów. 

9. Rodzice kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty powiatu 
o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształ-
cenia, 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.) w terminie do 23 czerwca 2009 r., a w szczególnych przypad-
kach do 28 sierpnia 2009 r.  

 

§ 3. Terminy rekrutacji 
 

1. Ustala się następujące terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: 
1) od 11 maja do 18 czerwca 2009 r. do godz. 1500 – składanie podań o 

przyjęcie do szkoły i innych wymaganych dokumentów; 
2) od 19 czerwca do 23 czerwca 2009 r. do godz. 1200 – dostarczenie 

przez absolwentów gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych poświadczo-
nych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegó-
łowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

3) 24-25 czerwca 2009r. – postępowanie komisji rekrutacyjno-
kwalifikacyjnej według ustalonych w szkołach procedur; 
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4) 25 czerwca 2009 r. godz. 1200 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych 
do szkół ponadgimnazjalnych z podaniem obok nazwiska ilości uzyska-
nych punktów i innych informacji uzasadniających przyjęcie (np. laureat 
konkursu); 

5) od 25 do 30 czerwca 2009r. do godz. 1200 – kandydaci umieszczeni na 
listach kandydatów przyjętych do szkoły potwierdzają wolę podjęcia na-
uki w danej szkole poprzez złoŜenie oryginału świadectwa gimnazjalnego 
i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimna-
zjalnego; 

6) 2 lipca 2009 r. do godz. 1000 – dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych 
przekazują do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego meldunek o na-
borze do szkół; 

7) 2 lipca 2009r. godz. 1200 – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły na pod-
stawie złoŜonych oryginałów świadectw; 
W przypadku zwolnienia się miejsc w szkole, pierwszeństwo w przyjęciu mają 
kandydaci w kolejności według listy ogłoszonej 25 czerwca 2009r..  

8) 2 lipca 2009r. o godz. 1200 – dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych wy-
wieszają informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych 
Powiatu Starogardzkiego; 

9) od 2 lipca 2009 r. godz. 1200 do 3 lipca 2009 r. - składanie przez 
kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów 
w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły 
decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów). przyjmowanie po-
dań o przyjęcie w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 2 lipca 
2009r.; 

10) 6 lipca 2009r. godz. 1200 – ogłoszenie listy przyjętych w szkołach, które 
nie dokonały naboru w dniu 2 lipca 2009r. 

 
§ 4.  Postanowienia końcowe 

 

1. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranej szkoły, po ogłoszeniu listy 
przyjętych w dniu 2 lipca 2009r., mogą ubiegać się o przyjęcie do innej szko-
ły dysponującej wolnymi miejscami. 

2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników rekrutacji w ciągu 
trzech dni, licząc od dnia ich ogłoszenia. 

 

 
 
 

Dyrektor 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 

   

 

 

Starogard Gd., dn. 20. lutego 2009r. 

 



 5 

Załącznik nr 1 

 

Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowa-

ne są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 

 

Dyscypliny indywidualne:  

Akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, 
biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydŜ sportowy, gimnastyka arty-
styczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyj-
ne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatle-
tyka, łucznictwo, łyŜwiarstwo figurowe, łyŜwiarstwo szybkie, łyŜwiarstwo szyb-
kie – short track, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, narciarstwo 
alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój 
nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie cięŜarów, sanecz-
karstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, 
szachy, szermierka, taekwon-do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, 
tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa zapasy styl klasycz-
ny, zapasy styl wolny, Ŝeglarstwo, Ŝeglarstwo lodowe. 
 

Gry zespołowe: 

Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka noŜ-
na, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plaŜowa, piłka wodna, rugby, 
unihokej, sporty wrotkarskie. 
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Załącznik  2 
 
 
 
 
............................................................ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
........................................................... 

(pieczęć szkoły ponadgimnazjalnej)  (pieczęć gimnazjum)  
 
 

KARTA INFORMACYJNA 
POTWIERDZENIE PRZYJ ĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ  

 
 

Informuję, Ŝe ................................................................................................................................... 
 (imię i nazwisko ucznia) 

Urodzony(a) ............................................... w ............................................................................... 

 (dzień-miesiąc-rok)  (miejscowość) 

      

Imiona Rodziców ...................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ....................................................................................................................... 
(kod-miejscowość-ulica-nr-domu-nr mieszkania) 

 

Gmina ............................................................... 
 
 

Został(a) przyjęty(a) na rok szkolny 2009/2010 do klasy pierwszej ......................................... 
 (typ szkoły ponadgimnazjalnej) 

w 
 

................................................................................................................................................... 
 (nazwa zespołu, miejscowość) 

 
..........................................................  ......................................................................... 

(miejscowość, data)  (podpis i pieczęć dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej) 

 
Pouczenie: 
1. Potwierdzenie przyjęcia ucznia objętego obowiązkiem nauki do szkoły ponadgimnazjalnej słuŜy kontroli obowiązku nauki, 

o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572              
z późn. zm.). 

2. Dane osobowe ucznia (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) oraz adres Urzędu Gminy właściwy  
ze względu na miejsce zamieszkania ucznia wypełnia wychowawca lub inny upowaŜniony pracownik gimnazjum. 

3. Uczeń składa „Kartę informacyjną” w jednym egzemplarzu, razem z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum  
i oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego w tej szkole, w której potwierdził wolę podjęcia nauki.  

4. W terminie do 18 września 2009 r. szkoła ponadgimnazjalna przekazuje potwierdzenie przyjęcia ucznia  
do Urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, co stanowi wypełnienie przepisu  
§ 3 ust. 4 rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej doku-
mentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225; z 2003 r. Nr 107 poz. 1003). 

 
 

Adres Urzędu Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia: 

Urząd* ……………….……........ w  

ul.   

kod pocztowy, miejscowość    
 
(*) Gminy, Miasta, Miasta i Gminy 
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Załącznik  3 
 
 
na dzień 25 czerwca 2009 r. godz.12:00 
 
 
nazwa szkoły / nazwa szkoły w zespole szkół 

 
LISTA KANDYDATÓW PRZYJ ĘTYCH DO KLASY I  

 

Lp. Nazwisko Imię 
Liczba 

uzyskanych punktów* 
    
    

 
 

                                                    ................................................................................................................ 
podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*w przypadku przeprowadzania przez szkołę sprawdzianu uzdolnień kierunkowych na liście w załączniku  
3 naleŜy wstawić kolumnę „liczba uzyskanych punktów za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunko-
wych”. 
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Załącznik  4 
 
na dzień 2 lipca 2009 r. godz. 12:00 
 
 
 
nazwa szkoły / nazwa szkoły w zespole szkół 
 

 
LISTA PRZYJ ĘTYCH DO KLASY I ....... 

 

Lp. Nazwisko Imię 
Liczba 

uzyskanych punktów* 
    
    
                                                   
 
                                                    ................................................................................................................ 

podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*w przypadku przeprowadzania przez szkołę sprawdzianu uzdolnień kierunkowych na liście w załączniku  
4 naleŜy wstawić kolumnę „liczba uzyskanych punktów za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunko-
wych”. 
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Załącznik  5 
 
 
na dzień 6 lipca 2009 r. godz. 12:00 
 
 
nazwa szkoły / nazwa szkoły w zespole szkół 
 

 
LISTA PRZYJ ĘTYCH DO KLASY I ............. 

( uwzględniająca przyjętych uczniów z odwołań) 

Lp. Nazwisko Imię 
Liczba 

uzyskanych punk-
tów* 

W przypadku ucznia 
przyjętego z odwoła-
nia zaznaczyć „X” 

     
     
                                                   
 
                                                    ................................................................................................................ 

podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*w przypadku przeprowadzania przez szkołę sprawdzianu uzdolnień kierunkowych na liście  
w załączniku  5 naleŜy wstawić kolumnę „liczba uzyskanych punktów za wyniki sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych”. 


