Zarządzenie nr  21-2017/2018 z dnia 26.02.2018 r.
w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 
Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2018 z dnia 30.01.2018 r. i Zarządzenia Nr 2/2018 z dnia 01.02.2018 r.   Podkarpackiego Kuratora Oświaty  
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 ustalam co następuje:
I 
Do przeprowadzenia rekrutacji powołuję komisję w składzie:
Monika Reichert – przewodnicząca 
Marek Wojtaś – członek 
Marta Nawrocka  – członek 
Waldemar Pisarski - członek 
	Komisja przeprowadza rekrutację 


do Technikum dla młodzieży w zawodach:
 technik mechanik
 technik pojazdów samochodowych
 technik handlowiec
 technik technologii drewna
 technik logistyk

do Szkoły Branżowej I stopnia  w zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych
operator obrabiarek skrawających
stolarz
sprzedawca

do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

do Liceum Ogólnokształcącego

Oprócz języka polskiego ustala się następujące trzy wybrane obowiązkowe zajęcia edukacyjne  na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę do przeliczenia punktów:
technik mechanik: matematyka, fizyka, technika,
technik pojazdów samochodowych: matematyka, fizyka, technika,
technik handlowiec: matematyka, geografia, technika,
technik technologii drewna: matematyka, chemia, technika,
technik logistyk: matematyka, geografia, technika,
liceum: język obcy do wyboru, matematyka, historia

	Po przeliczeniu sumy punktów za oceny na świadectwie  gimnazjum przyjmuje się następującą zasadę – maksymalnie 80 punktów

- celujący: 20 pkt.
- bardzo dobry: 16 pkt.
- dobry: 12 pkt.
- dostateczny: 8 pkt. 
- za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 6 pkt.
- za szczególne osiągnięcia: co najmniej 14 pkt., w szczególności: za tytuł 
finalisty w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty: 5 pkt.
- za wykazanie więcej niż jednego tytułu  finalisty: 8 pkt.
- za wolontariat: 3 pkt.
- za uzyskanie miejsc w konkursach co najmniej powiatowych:
	- I miejsce: 3 pkt.
	- II miejsce: 2 pkt.
	- III miejsce: 1 pkt.
6. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 
w roku szkolnym 2016/2017 przez Kuratora Oświaty i inne  podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  zawarty jest w załączniku nr 2 do Zarządzenia 
Nr 4/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty  z dnia 28 lutego 2017 r.
	Punkty za egzamin gimnazjalny: 100 pkt.

- wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczone są na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (lub dzieląc wynik procentowy 
przez 5),
- wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów.

II 

1. Minimalne limity miejsc dla utworzenia klasy (w tym łącznej):
- technikum: 30
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych: 25
- kurs kwalifikacyjny: 25
- liceum ogólnokształcące dla młodzieży: 25
Limity mogą być zmienione za zgodą organu prowadzącego.
2. Kandydaci do liceum dla dorosłych i na kursy przyjmowanie są do wyczerpania limitu miejsc.
3. Komisja ze swej pracy sporządza protokół  zawierający listy przyjętych 
i nieprzyjętych uczniów i słuchaczy.

III
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019
do czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, 
do trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
Lp. 
Rodzaj czynności 
Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7.05 – 11.06.2018 r.
10 – 31.07.2018 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.

7.05 – 27.06.2018 r.
10.07 – 07.08.2018 r.
3.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

22 – 26.06.2018 r.
do godz. 1500

4.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29.06.2018 r.
do godz. 1000
22.08.2018 r.
do godz. 1000
5.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
29.06 – 06.07.2018 r.
22 – 24.08.2018 r.
6.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych


9.07.2018 r.
do godz. 1000
27.08.2018 r.
do godz. 1000
7.
Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

10.07.2018 r.

27.08.2018 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 
do trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
i na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Lp. 
Rodzaj czynności 
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1 – 26.06.2018 r.
31.07.2018 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

do 28.06.2018 r.
1 – 3.08.2018 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

12.07.2018 r.
20.08.2018 r.
4.
Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

a) oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, b) oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej  – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

19.07.2018 r.
24.08.2018 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
20.07.2018 r.
do godz. 1000
27.08.2018 r.
do godz. 1400


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

									/-/ Edward Wołoszyn

