Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Ekonomiczno Ogrodniczych w Tarnowie,
dla absolwentów szkoły podstawowej,
w roku szkolnym 2019/2020.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 t.j.)– rozdział 6.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
3. Zarządzenie nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy
Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na semestr pierwszy klasy
I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i publicznej szkoły policealnej na
terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

§1
Warunki rekrutacji
1. Do technikum i branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.
2. Rekrutacja kandydatów do oddziałów klasy pierwszej Technikum Nr 9 i Szkoły Branżowej
I stopnia Nr 7 w Tarnowie odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania
rekrutacji.
3. Do klasy I przyjmuje się kandydatów, którzy:
• posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
• w przypadku kandydatów, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania
pojazdem silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami.
4. W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ekonomiczno Ogrodniczych w Tarnowie
prowadzony jest nabór do
TECHNIKUM nr 9
Klasa

technik
ekonomista

Przedmioty
rekrutacyjne
język polski, matematyka,
informatyka, plastyka

technik
język polski, matematyka,
rachunkowości informatyka, plastyka
technik
organizacji
turystyki

język polski, matematyka,
informatyka, plastyka

Języki obce

angielski,
niemiecki,
hiszpański *
angielski,
niemiecki,
hiszpański *
angielski,
niemiecki,
hiszpański *

Przedmioty
rozszerzone

Minimalna
liczba
punktów

matematyka,
język angielski

90

matematyka,
język angielski

90

język angielski,
geografia

90

1

technik
hotelarstwa

język polski, matematyka,
informatyka, plastyka

angielski,
niemiecki ,
hiszpański *
angielski,
niemiecki ,
hiszpański*

język angielski,
geografia

technik
język polski, matematyka,
język angielski,
technologii
informatyka, plastyka
chemia
żywności spec,
cukiernik
technik
język polski, matematyka, angielski,
język angielski,
architektury
informatyka, plastyka
niemiecki,
biologia
krajobrazu
hiszpański*
technik
język polski, matematyka, angielski,
język angielski,
florysta
informatyka, plastyka
niemiecki ,
biologia
i aranżacji
hiszpański*
wnętrz
* wyboru drugiego języka obcego kandydaci dokonują podczas wypełniania
kwestionariusza osobowego

Klasa
ogrodnik,
rolnik

90

90

90

90

SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA NR 7
Języki obce
Minimalna liczba punktów
angielski
bez limitu punktowego
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§2
Kryteria rekrutacji
1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego,
matematyki, plastyki i informatyki - maksymalnie 72 punkty
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem– 7 punktów
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne
podmioty działające na terenie szkoły maksymalnie 18 punktów,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie rekrutacji, na II etapie 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
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie rekrutacji lub jeżeli po
zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na III etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
•
•
•
•
•
•
•

wielodzietność rodziny kandydata ,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą

4. Zasady przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
•
•
•
•
•

celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty
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5. Zasady przeliczania wyników egzaminu ósmoklasisty.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla następujących
przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, przelicza się na
punkty według wskaźników:
• wyniki z języka polskiego – 100% x 0,35 = 35 punktów
• wyniki z matematyki – 100% x 0,35 = 35 punktów
• wyniki z języka obcego nowożytnego – 100 % x 0,30 = 30 punktów
6. Zasady przeliczania punktów za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, oraz zasady przeliczania punktów osób zwolnionych
z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty są regulowane przez Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.
7. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

§3
Wymagane dokumenty
1.

Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz rodzica lub opiekuna
prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji,
b) oryginał lub kserokopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
c) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa
w punkcie 3 §2 (oryginały lub poświadczone kopie):
• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność kandydata,
• orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności członków
rodziny kandydata,
• oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

2. Dokumenty wymagane od kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły:
a) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
b) zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do
kształcenia w określonym zawodzie,
c) karta zdrowia,
d) 3 fotografie,
e) orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku kandydatów
z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami,
f) zaświadczenia wydane przez Komisje Konkursowe kandydatów – laureatów lub finalistów
konkursów przedmiotowych,
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g) oświadczenie kandydata podpisane przez rodziców – wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku przez ZSEO w Tarnowie w celach związanych
z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.
§4
1. Terminarz przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych zawarty jest w zarządzeniu nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych
szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych.
§5
Postanowienia końcowe
1. Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące przepisy
prawa oświatowego.
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