
REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W 

MOŃKACH NA ROK SZKOLNY 2011/2012 
 
Podstawa prawna:  
Rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do szkół publicznych ... (Dz. U. nr 26 poz. 232 z późniejszymi zmianami) oraz 
Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty Nr 04/2010 z dnia 13. 01. 2011r.  

1. Całością prac związanych z przyjęciem uczniów do klas pierwszych tj. organizacją składania 

dokumentów, analizą tych dokumentów i ustalaniem listy przyjętych zajmuje się Szkolna 
Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. 

2. Zasady przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych w Mońkach:  

o kandydaci składają dokumenty w kancelarii szkoły w terminie  
od 21 marca do 3 czerwca 2011 r. do godz. 15.00 

o wymagane dokumenty:  
 zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  
 świadectwo ukończenia gimnazjum,  
 podanie o przyjęcie do właściwego typu szkoły z zaznaczeniem profilu 

kształcenia lub określeniem zawodu oraz wskazaniem przedmiotów: języka 

polskiego i trzech wybranych przedmiotów do ustalenia liczby 
punktów za oceny ze świadectwa (wg wzoru)  

 karta informacyjna kandydata (wg wzoru)  
 zaświadczenie o stanie zdrowia (kandydaci do szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie pobierają w 

szkole),  
 dwie fotografie (podpisane na odwrocie),  
 kwestionariusz z wnioskiem o miejsce w internacie. 

 

3. Kwalifikowanie kandydatów  
*W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać punkty za:  

1. wynik egzaminu gimnazjalnego (0 - 100 pkt.)  
2. za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych (0 - 60 pkt.)  
3. inne osiągnięcia ucznia (0 - 40 pkt.)  

a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (10 pkt.)  

b. udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty na szczeblu 

wojewódzkim następujących przedmiotów (język polski, matematyka, 
fizyka, chemia, biologia, historia, geografia, j. angielskiego, j. niemieckiego, 

j. białoruski, j. francuski, j. rosyjski , informatyka oraz w konkursie "Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego")  

 finalista konkursu ponadwojewódzkiego (12 pkt.)  
 finalista konkursu wojewódzkiego (11 pkt.) 

c. uzyskane wysokie miejsce - nagradzane lub honorowane zwycięskim 
tytułem w zawodach artystycznych i sportowych organizowanych przez 
kuratora oświaty (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie ze szczebla 

najwyższego, nie więcej niż 7 pkt.) na szczeblu:  
 powiatowym (4 pkt.)  
 wojewódzkim (5 pkt.)  
 ponadwojewódzkim (6 pkt.)  
 ogólnopolskim (7 pkt.)  

d. uzyskane wysokie miejsce - nagradzane lub honorowane zwycięskim 

tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych 
przez podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy miejsca lub 
wyróżnienie ze szczebla najwyższego, nie więcej niż 6 pkt.) na szczeblu:  

 powiatowym (3 pkt.)  
 wojewódzkim (4 pkt.)  



 ponadwojewódzkim (5 pkt.)  
 ogólnopolskim (6 pkt.)  

e. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 
wolontariatu, lub środowiska szkolnego (5 pkt.) – (pod warunkiem, że jest 
to działanie długofalowe – nie punktuje się akcji jednorazowych.) 

 
 
* wskazane w pkt. b, c, d, e, osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w wypadku 
potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.  

4.  

Maksymalna liczba punktów 200  
 
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 
niezależnie od ustalonych kryteriów (§ 8 ust. 8),  

 
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym 
pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają (§ 10 rozporządzenia MENiS):  

1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby 
umieszczone w rodzinach zastępczych,  

2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki,  
3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

 

 Szczegółowe zasady punktacji:  
o celujący – 15 pkt.  
o bardzo dobry – 13 pkt.  
o dobry – 10 pkt.  
o dostateczny – 6 pkt.  

 
przy ustalaniu liczby punktów za wyniki końcowego egzaminu gimnazjalnego 
przyjmuje się następujące wartości:  
- 100 pkt. na egzaminie – 100 pkt. w ZSOiZ w Mońkach  
- punktowane przedmioty ze świadectwa (grupa przedmiotów do wyboru przez ucznia):  

o język obcy obowiązkowy w Gimnazjum  

o matematyka  
o fizyka  
o chemia  
o wos 
o historia  
o biologia  
o geografia 
o technologia informacyjna (zawód – technik informatyk) 

 

 O przyjęciu kandydatów do:  

 

Liceum Ogólnokształcącego do klas:  
o "humanistycznej" (jęz. polski, historia lub wos)  
o "biologiczno-chemicznej" (biologia, chemia, fizyka - zakres rozszerzony)  
o "matematyczno - fizyczno - geograficzna" (matematyka, fizyka, lub geografia, jęz. 

angielski - zakres rozszerzony)  



o "ogólnej" (przedmioty zakres rozszerzony – wybór od II klasy)   

 
4-letniego Technikum w zawodach:  

o *technik informatyk  
o *technik handlowiec 
o   technik rolnik  
o   technik technologii żywności  

* o utworzeniu oddziału w danym zawodzie decydować będzie ilość podań złożonych przez 
kandydatów 

 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach:  

o Mechanik – operator maszyn i urządzeń rolniczych  
o lub Rolnik  

 
decydują zasady określone w punkcie 3.  

 Wyniki rekrutacji:  

o suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście,  
o ostateczną liczbę przyjętych do poszczególnych klas ustala Komisja Rekrutacyjno-

Kwalifikacyjna na podstawie ilości uzyskanych punktów i miejsc w klasie. 

 

 W przypadku nie zakwalifikowania kandydata do wybranej klasy, Komisja 
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna w miarę wolnych miejsc proponuje zmianę klasy, z 
uwzględnieniem zasad rekrutacji do tej klasy.  

 Lista uczniów przyjętych do klas będzie uzupełniana kolejnymi kandydatami z listy 
rezerwowej, w przypadku gdy któryś z kandydatów zostanie skreślony z listy 
podstawowej (np. w przypadku niedostarczenia w stosownym terminie świadectwa).  

 Odwołania od decyzji Komisji można składać do Dyrektora ZSOiZ w Mońkach w ciągu 
trzech dni od ogłoszenia listy przyjętych.  
 
Zakwalifikowani kandydaci we wskazanym terminie potwierdzają wolę 
podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, składając oryginał świadectwa 

i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.  

Terminy rekrutacji  

1. Składanie dokumentów 
od 21 marca do 3 
czerwca 2011r. do 
godz. 15.00 

2. 
Składanie dokumentów w przypadku dysponowania 
wolnymi miejscami 

Od 6 czerwca do 17 
czerwca 2011r. do 
godz. 15.00 

3. 
Składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i 

zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

do 27 czerwca 2011r. 

do godz.12.00 

4. Ogłoszenie listy przyjętych 
28 czerwca 2011 r. o 

godz. 15.00 

5. Obowiązek potwierdzenia przez kandydata woli od 29 czerwca do 30 



podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów 

świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego  

czerwca 2011r. do 

godz. 15.00 

6. Ogłoszenie wolnych miejsc 
1 lipca 2011r. o 
godz. 15. 00 

7. Rekrutacja uzupełniająca 
od 4 lipca do 5 lipca 
2011r. do godz. 

12.00 

8. Ogłoszenie listy przyjętych 
5 lipca 2011r. o 
godz. 15.00 

 
Dane osobowe uczniów będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 


