
Załącznik do Statutu ZSAE (dot. § 33 Statutu ZSAE)

REGULAMIN

SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO – EKONOMICZNYCH

 W GDYNI

Podstawę prawną do niniejszego regulaminu stanowią:

1. art. 155, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

 
2. Rozporządzenie 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 2017 r. poz.586),

3. § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 
publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002 r., nr 506, Dz.U. z 2011 r. nr 176, poz. 1051),

4. Zarządzenie nr 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 roku  w 
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu 
uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół 
podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych 
w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe 
terminy dokonywania tych czynności.

I. ZADANIA SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ

§ 1

1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno – 
Kwalifikacyjna.

2. Komisję powołuje dyrektor Szkoły.

§ 2

Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę przyjętych do 
szkoły w trybie i na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.



II. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW

§ 3

1. Nabór do szkół ponadgimnazjalnych  przeprowadza się elektronicznie od  08 maja 2017 r. 
do 14 lipca 2017 r do godz. 15.00, w postępowaniu uzupełniającym od 11 lipca 2017 r od 
godz. 09.00 do 28 lipca 2017r. 

2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są: oryginał świadectwa ukończenia 
gimnazjum, oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. Nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzi się od 08 maja 2017 roku do 31 
sierpnia 2017 roku.

§ 4

1. Do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimanzjalnej kandydaci gimnazjum załączają:
- poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, 
- poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
- dwie fotografie /przy dostarczeniu oryginałów dokumentów/,
- inne dokumenty / zaświadczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej/,
- oryginalne świadectwo ukończenia gimnazjum /po przyjęciu do szkoły/,
- oryginalne zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego /po przyjęciu do 

szkoły/,
- kartę zdrowia z kartą szczepień /po przyjęciu do szkoły/,
- odpis aktu urodzenia /po przyjęciu do szkoły/,
- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza 
medycyny pracy.

2. Do wniosku o przyjęcie na kursy kwalifikacyjne kandydaci załączają:
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
- dwie fotografie,
- zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza 
medycyny pracy.

III. KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW DO SZKOŁY

§ 5

1. Kryteria przyjęć kandydatów do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej określa 
dyrektor.

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego mogą ubiegać się 
absolwenci gimnazjum.

3. Podstawę do zakwalifikowania kandydata stanowi świadectwo ukończenia gimnazjum 
oraz wynik z egzaminu gimnazjalnego.

4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej kształcącej w wybranym zawodzie decyduje 
suma punktów uzyskanych przez kandydata: 



Przedmioty brane pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego dla zawodu: technik 
ekonomista:

- język polski,
- matematyka,
- język obcy /j. angielski, j. niemiecki lub inny/,
- geografia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego dla zawodu: technik 
organizacji reklamy:

- język polski,
- matematyka,
- język obcy /j. angielski, j. niemiecki lub inny/,
- informatyka.

Przedmioty brane pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego dla zawodu: technik 
grafiki i poligrafii cyfrowej:

- język polski,
- matematyka,
- język obcy /j. angielski, j. niemiecki lub inny/,
- informatyka.

5. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych wyników egzaminu gimnazjalnego:
wynik przedstawiony w procentach z: 
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie, 
c) matematyki, 
d) przedmiotów przyrodniczych 
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2;

6. Sposób przeliczania ocen na punkty  z zajęć edukacyjnych  wymienionych na świadectwie 
ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w poniższych stopniach przyznaje się 
następujące ilości punktów:

stopień celujący - 18 pkt.
stopień bardzo dobry - 17 pkt.
stopień dobry - 14 pkt.
stopień dostateczny -   8 pkt.
Stopień dopuszczający -   2 pkt.

7. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 
gimnazjum:

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art. 20h 
ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.

1.  Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 
zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,



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

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

2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 
ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 
punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 
punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 
punkty;

3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty:

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

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 3 punkty;
4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 
przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 
przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 
przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 
punktów,



e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 
punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 
punkty;

5. Za  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 
1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, 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.

6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 
20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

8. Pozostałe procedury przeliczania punktów dla osób zwolnionych z obowiązku 
przystąpienia do sprawdzianu, lub danej części sprawdzianu postępuje się zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. § 8.

9. 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 
psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

10. Po ogłoszeniu listy przyjętych do szkoły komisja rekrutacyjna kwalifikuje kandydata do 
właściwej klasy.



IV. TERMINY REKRUTACJI
§ 6

Przyjmuje się następujące terminy przebiegu rekrutacji.

L.p. Działanie
Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu 

uzupełniającym
od do od do

1. Składanie wniosku o przyjęcie do ZSAE 
wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

08.05.2017
14.06.2017

do godz. 
15.00

11.07.2017
od godz. 09.00

28.07.2017
do godz. 

15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjecie do 
ZSAE o świadectwo ukończenia 
gimnazjum oraz o zaświadczenie o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego 
(kopie poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez dyrektora gimnazjum)

23.06.2017
od godz. 11.00

27.06.2017
do godz. 

15.00
x

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjecie do ZSAE 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 o 
systemie oświaty w związku z art. 149 
ust.4 i ust.7, art. 155 ust. 4 i ust.7 art. 
165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy 
wprowadzające

do 29.06.2017
do godz. 15.00

do 18.07.2017
do godz. 15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości list 
kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych 
zawierające imiona i nazwiska 
kandydatów uszeregowane w kolejności 
alfabetycznej oraz informację o 
zakwalifikowaniu albo 
niezakwalifikowaniu kandydata, a także 
najniższą liczbę punktów, która 
uprawnia do przyjęcia

07.07.2017
do godz. 12.00

19.07.2017
do godz. 12.00

5. Wydanie przez ZSAE skierowania na 
badanie lekarskie kandydatowi z listy 
kandydatów zakwalifikowanych, który 
dokonał wyboru kształcenia w danym 
zawodzie w jednej szkole, w przypadku 
złożenia przez kandydata oświadczenia o 
wyborze tej szkoły

do 11.07.2017r
do godz. 15.00

20.07.2017
od godz. 12.00

6. 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 
ponadgimnazjalnej oraz zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu

10.07.2017
od godz. 12.00

13.07.2017
do godz. 

15.00

19.07.2017
od godz. 12.00

20.08.2017
do godz. 

15.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez do 14.07.2017 Do 21.07.2017r



komisję rekrutacyjną listy kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych

do godz. 12.00 do godz. 12.00

8.

Poinformowanie przez dyrektora ZSAE 
kuratora oświaty o liczbie wolnych 
miejsc w szkole

niezwłocznie, nie później niż do 14 
lipca do godz. 15.00,

 w razie wystąpienia konieczności 
potwierdzenia informacji 

zawartych w oświadczeniach, 
termin podania do publicznej 
wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych przedłuża 

się do 28 lipca 2017 r.

niezwłocznie, nie później niż do 
21 lipca do godz. 15.00

Gdynia, dnia 18.04.2017 r.


