WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKÓŁ W ZESPOLE SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W JAROCINIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO TECHNIKUM NR 2, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 2 ,
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 2
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
W JAROCINIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji kandydatów do Technikum nr 2, Branżowej Szkoły I
Stopnia nr 2, Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie zostały opracowane na podstawie na podstawie
art. 20

ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21. sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,
centrów i placówek (Dz.U. 2019 poz. 1737); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 20. marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493); Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z
dnia 17. sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

(Dz.U. 2021 poz. 1525);

Zarządzenia nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27. stycznia 2022 r. w
sprawie

terminów

przeprowadzania

postępowania

rekrutacyjnego

i

postępowania

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych
szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych, publicznych liceów ogólnokształcących dla
dorosłych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023.
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1. REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 2
Do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży zostają przyjęci kandydaci według
rankingu punktów:

1.1.

a) z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
Przedmioty przeliczane na punkty
język polski
język obcy
matematyka
historia – liceum policyjno – prawne
biologia – liceum z ratownictwem
medycznym
geografia – liceum wojskowe

Punktacja
max 18 punktów
max 18 punktów
max 18 punktów
max 18 punktów

Sposób przeliczania ocen na punkty:
 za ocenę celujący – 18 pkt.
 za ocenę bardzo dobry – 17 pkt.
 za ocenę dobry – 14 pkt.
 za ocenę dostateczny – 8 pkt.
 za ocenę dopuszczający – 2 pkt.
b) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat
uzyskuje 7 pkt.
c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
d) za 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 – 10 pkt.
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
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e) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
f) za 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 –
10 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej –7 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej –5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
g) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w pkt. c) – f), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:





międzynarodowym – 4 pkt.
krajowym – 3 pkt.
wojewódzkim – 2 pkt.
powiatowym – 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach
c) – g) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
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Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz
określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym
2021/2022 znajduje się w Rozdziale 7. Postanowienia dodatkowe.
h) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
i) z egzaminu gimnazjalnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Sposób przeliczania wyników egzaminu ósmoklasisty na punkty. Wynik
egzaminu
ósmoklasisty
przedstawiony
w
procentach:
- z języka polskiego – mnoży się przez 0,35.
- z matematyki – mnoży się przez 0,35.
- z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3
j) kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 200 pkt.
k) kandydaci do klasy POW muszą posiadać pozytywny wyniki testu sprawności
fizycznej.

4

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKÓŁ W ZESPOLE SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W JAROCINIE

2.

REKRUTACJA DO TECHNIKUM NR 2

2.1 Do Technikum dla młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa zostają przyjęci według
rankingu punktów:
a) z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
Przedmioty przeliczane na punkty
język polski
język obcy
Matematyka
biologia – technik usług fryzjerskich
geografia - technik usług
hotelarskich
informatyka – technik elektryk,
technik elektronik, technik mechanik,
technik pojazdów samochodowych

Punktacja
max 18 punktów
max 18 punktów
max 18 punktów
max 18 punktów

Sposób przeliczania ocen na punkty:
 za ocenę celujący – 18 pkt.
 za ocenę bardzo dobry – 17 pkt.
 za ocenę dobry – 14 pkt.
 za ocenę dostateczny – 8 pkt.
 za ocenę dopuszczający – 2 pkt.
b) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat
uzyskuje 7 pkt.
c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
d) za 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 – 10 pkt.
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
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e) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
f) za 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 –
10 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej –7 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej –5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
g) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w pkt. c) – f), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:





międzynarodowym – 4 pkt.
krajowym – 3 pkt.
wojewódzkim – 2 pkt.
powiatowym – 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach
c) – g) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły,
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które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz
określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym
2021/2022 znajduje się w Rozdziale 7. Postanowienia dodatkowe.
h) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
i) z egzaminu gimnazjalnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Sposób przeliczania wyników egzaminu ósmoklasisty na punkty. Wynik
egzaminu
ósmoklasisty
przedstawiony
w
procentach:
- z języka polskiego – mnoży się przez 0,35.
- z matematyki – mnoży się przez 0,35.
- z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3
j) kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 200 pkt.
k) warunkiem przyjęcia do Technikum będzie zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie technik
hotelarstwa (kandydaci do technikum są zobowiązani odebrać skierowania na
badania lekarskie zgodnie z terminem zawartym w Rozdziale 8 Harmonogram
rekrutacji).
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3.

REKRUTACJA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

3.1. Do Branżowej Szkoły I Stopnia zostają przyjęci według rankingu punktów:
a) z czterech zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
Przedmioty przeliczane na punkty
język polski
język obcy
Matematyka
informatyka

Punktacja
max 18 punktów
max 18 punktów
max 18 punktów
max 18 punktów

Sposób przeliczania ocen na punkty:
 za ocenę celujący – 18 pkt.
 za ocenę bardzo dobry – 17 pkt.
 za ocenę dobry – 14 pkt.
 za ocenę dostateczny – 8 pkt.
 za ocenę dopuszczający – 2 pkt.
b) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat
uzyskuje 7 pkt.
c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
d) za 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 – 10 pkt.
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
e) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 7 pkt.
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 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
f) za 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 –
10 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej –7 pkt.
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej –5 pkt.
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
g) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione
w pkt. c) – f), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:





międzynarodowym – 4 pkt.
krajowym – 3 pkt.
wojewódzkim – 2 pkt.
powiatowym – 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach
c) – g) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz
określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym
2021/2022 znajduje się w Rozdziale 7. Postanowienia dodatkowe.
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h) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.
i) z egzaminu gimnazjalnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Sposób przeliczania wyników egzaminu ósmoklasisty na punkty. Wynik
egzaminu
ósmoklasisty
przedstawiony
w
procentach:
- z języka polskiego – mnoży się przez 0,35.
- z matematyki – mnoży się przez 0,35.
- z języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3
j) kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 200 pkt.
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4.

DOKUMENTY WYMAGANE OD
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 2

KANDYDATÓW

DO

LICEUM

Kandydat do liceum ogólnokształcącego musi złożyć następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do szkoły według ustalonego przez ZSP nr 2 w Jarocinie
wzoru,
b) 2 fotografie,
c) karta zdrowia,
d) skrócony odpis aktu urodzenia,
e) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
f) wyniki egzaminów ósmoklasisty,
g) opcjonalnie: opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
h) opcjonalnie: orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego
i) opcjonalnie: oświadczenie o wielodzietności rodzinny kandydata,
j) opcjonalnie: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność,
k) opcjonalnie:
orzeczenie
o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn, zm.)
kandydata,
l) opcjonalnie: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z
jego rodzicem,
m) opcjonalnie: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
n) opcjonalnie: opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o ograniczonych
możliwościach wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
o) opcjonalnie:
orzeczenie
o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn, zm.)
rodziców lub rodzeństwa kandydata.
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5.

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA DO TECHNIKUM NR 2

Kandydat do technikum musi złożyć następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do szkoły według ustalonego przez ZSP nr 2 w Jarocinie
wzoru,
b) 2 fotografie,
c) karta zdrowia,
d) skrócony odpis aktu urodzenia,
e) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
f) wyniki egzaminów ósmoklasisty,
g) zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do
wykonywania zawodu,
h) opcjonalnie: opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
i) opcjonalnie: orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego
j) opcjonalnie: oświadczenie o wielodzietności rodzinny kandydata,
k) opcjonalnie: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność,
l) opcjonalnie:
orzeczenie
o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn, zm.)
kandydata,
m) opcjonalnie: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z
jego rodzicem,
n) opcjonalnie: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o) opcjonalnie: opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o ograniczonych
możliwościach wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
p) opcjonalnie:
orzeczenie
o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn, zm.)
rodziców lub rodzeństwa kandydata.
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6.

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY
I STOPNIA NR 2

Kandydat do branżowej szkoły I stopnia musi złożyć następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do szkoły według ustalonego przez ZSP nr 2 w Jarocinie
wzoru,
b) 2 fotografie,
c) karta zdrowia,
d) skrócony odpis aktu urodzenia,
e) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
f) wyniki egzaminów ósmoklasisty,
g) skierowanie do szkoły wystawione przez pracodawcę lub zaświadczenie o
przyjęciu ucznia na praktyczną naukę języka,
h) opcjonalnie: opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
i) opcjonalnie: orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie
kształcenia specjalnego
j) opcjonalnie: oświadczenie o wielodzietności rodzinny kandydata,
k) opcjonalnie: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność,
l) opcjonalnie:
orzeczenie
o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn, zm.)
kandydata,
m) opcjonalnie: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z
jego rodzicem,
n) opcjonalnie: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o) opcjonalnie: opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej o ograniczonych
możliwościach wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
p) opcjonalnie:
orzeczenie
o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn, zm.)
rodziców lub rodzeństwa kandydata.
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7.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Niezależnie od wyżej określonych zasad w pierwszej kolejności do wybranej szkoły
ponadpodstawowej przyjmowani są laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim.
2. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadpodstawowych
województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2022/2023 został zamieszony w
Zarządzeniu Nr 110.1.10.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego
2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty działające
na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku
szkolnym 2021/2022.
a) Załącznik do Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia
28.02.2022 r. – ZAŁĄCZNIK NR 1
b) Aktualizacja komunikatu MEiN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych
z dnia 2 lipca 2021 r. – ZAŁĄCZNIK NR 2
c) Wykaz konkursów artystycznych – aktualizacja z dnia 5 maja 2020 r. –
ZAŁĄCZNIK NR 3
d) Wykaz konkursów artystycznych – aktualizacja z dnia 1 marca 2021 r. ––
ZAŁĄCZNIK NR 4
e) Wykaz konkursów Centrum Edukacji Artystycznej – aktualizacja z dnia 1
września 2021 r. – ZAŁĄCZNIK NR 5
f) Wykaz konkursów Centrum Edukacji Artystycznej – aktualizacja z dnia 22
lutego 2022 r. – ZAŁĄCZNIK NR 6.
a) miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
 międzynarodowym – miejsca 1-8,
 krajowym – miejsca 1-6,
 wojewódzkim – miejsca 1-3,
 powiatowym miejsca 1-3.
b) Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy
o zasięgu:
 międzynarodowym,
 krajowym,
 wojewódzkim,
 powiatowym
to miejsca nagrodzone tytułem laureata lub finalisty
Uczniowie, którzy w poprzednich latach szkolnych uzyskali prawo otrzymania
punktów w procesie rekrutacji za zajęcie odpowiedniego miejsca lub uzyskanie
tytułu laureata lub finalisty w konkursach interdyscyplinarnych i tematycznych
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nieuwzględnionych w niniejszym załączniku do zarządzenia, ale wymienionych w
załącznikach do zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z lat poprzednich,
zachowują swoje uprawnienia pod warunkiem wpisania ich na świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, w 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 poradni
specjalistycznej.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod
uwagę łączenie kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
W/w kryteria mają jednakową wartość.
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8.
l.p
1.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Od 16 maja 2022
(poniedziałek)
do 31 maja 2022
(wtorek)

2.

Działania

Termin

Kandydat do Liceum Ogólnokształcącego nr 2
z przysposobieniem wojskowym składa wniosek
o przyjęcie do szkoły w sekretariacie ZSP nr 2
w Jarocinie przy ul. Franciszkańska 2 od 800 do
1500.

od 1 czerwca 2022 r.
(środa)

Przeprowadzenie

do 3 czerwca 2022 r.;
(piątek)

dla kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego

kierunkowych

–

sprawdzianu
próba

uzdolnień

sprawności

fizycznej

nr 2 z przysposobieniem wojskowym
Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy

3.
6 czerwca 2022
(poniedziałek)
4.

uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych
1. Kandydat:
-

do Liceum Ogólnokształcącego nr 2 (klasa

z przysposobieniem policyjno – prawnym,

klasa

z innowacją ratownictwo medyczne)
- do Technikum nr 2 (technik elektryk, technik
elektronik, technik pojazdów samochodowych,
Od 16 maja 2022
(poniedziałek)

technik mechanik z przysposobieniem pożarniczym,
technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich)
- do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2, który

do 20 czerwca 2022

będzie odbywać praktyczną naukę zawodu w

(poniedziałek)

zakładzie pracy niezrzeszonym w Cechu Rzemiosł
Różnych

w Jarocinie składa wniosek o

przyjęcie do szkoły
sekretariacie

ZSP

w
nr

2

w

Jarocinie

przy ul. Franciszkańska 2 od 800 do 1500.
2. Kandydat do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2,
16
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który będzie odbywać praktyczną naukę zawodu
w zakładzie pracy zrzeszonym w Cechu Rzemiosł
Różnych w Jarocinie, wniosek składa w Cechu
Rzemiosł

Różnych

w

Jarocinie

przy

ul.

Wrocławskiej 12
5.

Kandydat

dostarcza
–

Rekrutacyjno
od 24 czerwca 2022 (piątek)
do 12 lipca 2022 (wtorek)
00

00

w godz. 9 - 15

ukończenia

do

Szkolnej

Kwalifikacyjnej

szkoły

Komisji

świadectwo

podstawowej

oraz

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty .
W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy
o dostarczenie świadectwa i

zaświadczenia

przy okazji jednej wizyty w szkole.
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna

6.

podaje

20 lipca 2022

do publicznej wiadomości na stronie

internetowej

o godz. 10 00

szkoły

zakwalifikowanych

(środa)

listę

kandydatów

i

kandydatów

niezakwalifikowanych do przyjęcia

do szkół

ponadpodstawowych.
Wydawanie skierowań na badania lekarskie

7.
od 16 maja 2022
(poniedziałek)
do 25 lipca 2022
(poniedziałek)

(dotyczy kandydatów do Technikum nr 2)
Skierowanie na badania lekarskie dla uczniów
Branżowej

Szkoły

I

Stopnia

nr

2

wydaje

pracodawca.
Rodzice kandydata albo kandydat pełnoletni

8.
od 20 lipca 2022
(środa)
(poniedziałek)
w godz. 9

wolę

ponadpodstawowej

do 1 sierpnia 2022
00 -

potwierdzają

00

15

oryginału

przyjęcia
w

postaci

świadectwa

podstawowej,

oryginału

do

szkoły

przedłożenia

ukończenia

szkoły

zaświadczenia

o

wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały
one złożone w okresie od 25 czerwca do 14 lipca);
w przypadku Technikum również w postaci
przedłożenia

17
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zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie.
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna

9.
2 sierpnia 2022

podaje do publicznej wiadomości na stronie

o godz. 10 00

internetowej szkoły listę kandydatów przyjętych
i

(wtorek)

kandydatów

nieprzyjętych

do

szkół

ponadpodstawowych.
10.

Wystąpienie

do 5 sierpnia 2022

do

komisji

rekrutacyjnej

o

sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia

do godz. 15.00.
(piątek)

11.

do 3 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Naborem uczniów oraz słuchaczy do poszczególnych typów szkół kieruje
Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora
ZSP nr 2 w Jarocinie.

Jarocin, 1 marca 2022
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