
REGULAMIN  REKRUTACJI UCZNIÓW 

 do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu  

Na rok szkolny 2021/22 

Na postawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),  

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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), 

3.  Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz.U. z 2019 poz. 1481, 1818 i 2197),  

4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

poz. 1394, 

ustala się Regulamin Rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022. 

 

Za podstawę przyjęcia kandydata do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Zespole Szkół 

Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu przyjmuje się: 

1. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z: 

- języka polskiego – mnoży się przez 0,35;  

- matematyki – mnoży się przez 0,35;  

- języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3. 

2. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przeliczane zgodnie 

z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MEN, za które kandydat może uzyskać maksymalnie 80 

punktów: 

 celujący - 18 punktów 

 bardzo dobry - 17 punktów 

 dobry - 14 punktów 

 dostateczny - 8 punktów 

 dopuszczający - 2 punkty 

przedmiotami punktowanymi są: j. polski, matematyka j. obcy, historia lub geografia. 

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów. 

4. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może 

uzyskać co najwyżej 18 punktów za: 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym 

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 



-  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

-  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

-  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

-  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

-  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów, 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim:  

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

-  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

-  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  

-  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

-  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt d), artystycznych lub 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

na szczeblu: 

-  międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

-  krajowym – przyznaje się 3 punkty, 



-  wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

-  powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

5.  W przypadku przeliczenia na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, 

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

6. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu ósmoklasisty liczbę 

punktów za ten egzamin ustala się, przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej w sposób określony Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1737). 

7. Terminy rekrutacji: 

a) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można 

składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej 

dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału 

przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od 

kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów 

prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski 

składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r, 

b) uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r., 

c) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone 

zostaną 22 lipca 2021 r., 

d) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r., 

e) w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów 

zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o 

braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, 

f) w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 

sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania 

pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, 

do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r., 

g) nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z 

rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku 



szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w 

zawodzie, do którego został przyjęty. 

8.  Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy prawa 

oświatowego. 


