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R E G U L A M I N 

PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH  

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU  

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

 

 

 

1. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu zostały 

opracowane w oparciu o: 

a) art.9 ust.2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy  z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2014r.) 

b) Zarządzenie nr 110.1.7.2014 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie 

przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015. 

2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia absolwentów szkół gimnazjalnych do: 

a) XXX Liceum Ogólnokształcącego (klasy z przedmiotem uzupełniającym edukacja wojskowa) 

b) Technikum Poligraficzno-Administracyjnego w zawodach: technik cyfrowych procesów 

graficznych, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, technik logistyk, 

technik organizacji reklamy 

c) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 w zawodach: drukarz, introligator 

d) XXX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

e) kształcenia w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych  w  kwalifikacjach zawartych 

w zawodach: technik cyfrowych procesów graficznych (A.54, A.25, A.55), technik procesów 

drukowania (A15, A40), technik procesów introligatorskich (A.14, A.40), technik ekonomista (A.35, 

A.36), technik logistyk (A30, A31, A32), technik organizacji reklamy (A.26, A.27), drukarz (A.15), 

introligator (A.14). 

3. Kandydaci do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela 

w Poznaniu składają dokumenty w sekretariacie szkoły do: 

a) szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum od 19 maja do 3 czerwca 2014r. 

do godz. 15.00 

b) szkół dla dorosłych do 28 sierpnia 2014r. do godz. 12.00 

4. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do: 

a) szkoły ponadgimnazjalnej na podbudowie gimnazjum: 

 wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie (skierowanie na badania wydaje sekretariat szkoły) dla osób ubiegających się 

o przyjęcie do technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, a w liceum ogólnokształcącym z 
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uzupełniającym przedmiotem – edukacja wojskowa oświadczenie o dobrym stanie zdrowia 

podpisane przez rodzica. 

 karta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym (kandydat składa w szkole pierwszego 

wyboru) 

 w przypadku młodocianych pracowników kwestionariusz wydany przez szkołę i wypełniony 

przez zakład pracy 

b) szkoły dla dorosłych: 

 świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8-klasowej szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów 

do XXX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz  kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych). 

5. Do wtorku 24 czerwca 2014r. do godz. 15.00 kandydat ma możliwość zmiany decyzji o wyborze szkoły 

i złożenia lub przeniesienia dokumentów do ostatecznie wybranej szkoły. 

6. Po ukończeniu nauki w gimnazjum, do wtorku, 1 lipca 2014r. do godz. 15.00, kandydaci składają 

poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkole pierwszego wyboru. 

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

8. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 

im. Joachima Lelewela w Poznaniu decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej na 

podbudowie gimnazjum wynosi 200. Jej składnikami są punkty: 

a) uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej (max 40 pkt), 

matematyczno- przyrodniczej (max 40 pkt) i z języka obcego nowożytnego – poziom 

podstawowy (max 20 pkt) -maksymalnie 100 punktów 

b) uzyskane z przeliczenia oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego według 

zasady liczbowo określona ocena pomnożona przez 2 (maksymalnie 12 punktów) 

c) uzyskane z przeliczenia oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z 3 obowiązkowych 

przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną dla danego typu klasy według 

zasady: liczbowo określona ocena pomnożona przez 2 (maksymalnie 3x12 punktów=36 punktów); 

Przedmioty wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną: 

 XXX Liceum Ogólnokształcące – geografia, język angielski, matematyka 

 Technikum Poligraficzno-Administracyjne: 

 technik cyfrowych procesów graficznych – informatyka, język angielski, matematyka 

 technik logistyk – geografia, język angielski, matematyka 

 technik organizacji reklamy – geografia, język angielski, matematyka 

 technik procesów introligatorskich – chemia, język angielski, matematyka 

 technik procesów drukowania – chemia, język angielski, matematyka 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 – chemia, język angielski, matematyka 
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d) za świadectwo z wyróżnieniem – 8 punktów 

e) za udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (punktowane są maksymalnie dwa konkursy  

2x12 punktów=24 punkty) 

język polski język angielski historia 

język niemiecki geografia matematyka 

język rosyjski chemia biologia 

język francuski fizyka wiedza o społeczeństwie pod nazwą 

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej 

i Ekonomicznej  

 

f) za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum (do 

punktacji wlicza się nie więcej niż dwa osiągnięcia; z zastrzeżeniem, że uwzględnia się najwyższe 

osiągnięcie absolwenta gimnazjum w danym konkursie, dyscyplinie tylko raz) maksymalnie można 

uzyskać 2x8 punktów=16 punktów) 

 sportowe 

 na szczeblu ogólnopolskim            8 punktów 

 na szczeblu wojewódzkim             6 punkty 

 na szczeblu powiatowym               3 punkty 

 artystyczne 

 na szczeblu ogólnopolskim            8 punktów 

 na szczeblu wojewódzkim             6 punkty 

 na szczeblu powiatowym               3 punkty 

 konkursy wiedzy 

 na szczeblu ogólnopolskim            8 punktów 

 na szczeblu wojewódzkim             6 punkty 

 na szczeblu powiatowym               3 punkty 

g) aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie 

wolontariatu; przyznaje się 4 punkty. 

9. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej 

przyjmowany jest: 

1. laureat lub finalista ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,  

2. laureat olimpiad dla gimnazjalistów  

 Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów 

 Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów 

 Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów 

3. laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w pkt. 8e 
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10. Ogłoszenie przez szkolną komisje rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do szkoły nastąpi 3 lipca 2014r. do godz. 13.00. 

11. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą 

liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

12. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa 

ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (o ile kandydat nie złożył wcześniej) w 

technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej, a w liceum ogólnokształcącym z uzupełniającym 

przedmiotem – edukacja wojskowa oświadczenie o dobrym stanie zdrowia podpisane przez rodzica, 

a także trzy podpisane fotografie do 7 lipca 2014 r. do godz. 13.00. 

13. 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 publicznej poradni specjalistycznej. 

14. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zostaną ogłoszone 8 lipca 2014r. do godz. 13.00 

15. W terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Wnioski będą 

rozpatrywane zgodnie z procedurą odwoławczą i terminami określonymi w Załączniku nr 4 Zarządzenia 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do 15 lipca 2014r. do godz. 13.00. 

16. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego w szkole pozostaną wolne miejsca, przeprowadza się 

postępowanie uzupełniające. Dokumenty o przyjęcie w tym postępowaniu należy składać do 14 lipca 

2014r. do godz. 13.00 . Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do szkoły w drodze rekrutacji uzupełniającej, 

dostarcza oryginały dokumentów wymienionych w punkcie 14. 

17. 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 łącznie 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. 

Kryteria, o których mowa wyżej, mają jednakową wartość. 

18. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej nastąpi 15 lipca 2014r. do godz. 14.00. 

19. Jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza dodatkowe postępowanie 

uzupełniające, nie później niż do 29 sierpnia 2014r. 
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20. Ogłoszenie listy przyjętych  słuchaczy do szkół dla dorosłych  i  kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu  nastąpi 29 sierpnia 2014r. do 

godz. 13.00.  

Uruchomienie kształcenia dla dorosłych jest uzależnione od liczby chętnych i decyzji organu 

prowadzącego 

21. Regulamin rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima 

Lelewela w Poznaniu zostały przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej szkoły w dniu 24 lutego 2014r. jako 

załącznik do statutu. 
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TERMINARZ REKRUTACJI* 

na rok szkolny 2014/2015 

od 19 maja (poniedziałek) do 3 czerwca 

2014r. do godz. 15.00 (wtorek) 
Składanie dokumentów do wybranych klas pierwszych 

24 czerwca 2014r. do godz. 15.00 

(wtorek) 

Ostateczny termin dokonania ewentualnej zmiany 

w decyzji o wyborze szkoły lub klasy 

do 1 lipca 2014r. do godz. 15.00 

(wtorek) 

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum 

kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

3 lipca 2014r. do godz. 13.00 (czwartek) 
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych 

i niezakwalifikowanych do szkoły 

do 7 lipca 2014r. do godz. 13.00 

(poniedziałek) 

Ostateczny termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w 

danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa 

ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego 

8 lipca 2014r. do godz. 13.00 

(wtorek) 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

do szkoły 

do 14 lipca 2014r. do godz. 13.00 

(poniedziałek) 

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku, gdy w szkole 

pozostaną wolne miejsca. Kandydat ubiegający się o 

przyjęcie do szkoły składa oryginał świadectwa ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego 

15 lipca 2014r. do godz. 14.00 

(wtorek) 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w wyniku 

postępowania uzupełniającego do szkoły 

29 sierpnia 2014r. (piątek) 
Zakończenie dodatkowego postępowania 

uzupełniającego 

 

 

*rekrutacja kandydatów do szkół dla dorosłych ma charakter ciągły i kończy się  

29 sierpnia 2014r. 


