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Regulamin opracowano na podstawie: 

1. przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.); 

2. przepisów rozporządzenia 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. poz. 586); 

3. przepisów rozporządzenia 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. poz. 610); 

4. Zarządzenia Nr 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz komunikatów dot. rekrutacji na stronie 
www.ko.poznan.pl. 
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§ 1.1. Wymagane dokumenty. 

Od kandydata do Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie wymagane są następujące 
dokumenty: 
 
a) wypełniony formularz w systemie „nabór elektroniczny” dostępny pod linkiem na stronie internetowej szkoły: 
www.rekrutacja.zsbolechowo.edu.pl (z listą preferencji szkół oraz dodatkowymi oświadczeniami lub 
dokumentami, potwierdzającymi wskazanie kryteriów różnicujących we wniosku), złożony w placówce 
pierwszego wyboru, podpisany przez rodzica i kandydata, 
b) wniosek o przyjęcie do szkoły na druku szkolnym, 
c) świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej z oddziałami 
gimnazjalnymi, po zakończeniu roku szkolnego,  
d) zaświadczenie o wynikach egzaminu, po zakończeniu roku szkolnego, 
e) dwie  podpisane fotografie, 
f) karta zdrowia, 
g) ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności, 
h) od kandydatów do Technikum wymaga się zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań  do pracy 
w danym zawodzie, 
i) od kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia wymaga się zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje 
data stempla pocztowego), w terminie ogłoszonym w załączniku do Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty, w danym roku szkolnym i ogłoszonym w rocznym harmonogramie pracy Zespołu Szkół. 

2. Od kandydata do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wymagane są następujące dokumenty, które należy 
dostarczyć do sekretariatu: 

a) świadectwo ukończenia gimnazjum lub świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub 
świadectwo ukończenia oddziału Zasadniczej Szkoły Zawodowej (absolwenci przyjmowani są do klasy 
drugiej), 

b) podanie na druku szkolnym, 
c) dwie podpisane fotografie. 
 

§ 2.1. Kryteria rekrutacji. 

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkół dla młodzieży na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej 
z oddziałami gimnazjalnymi lub szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie zadecydują: 
 
a) liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty (max 100 punktów), 
b) liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej 

z oddziałami gimnazjalnymi/szkoły podstawowej (oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch 
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych) oraz z przedmiotów punktowanych, zgodnie 
z komunikatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (załącznik nr 1).  

c) kandydat może uzyskać dodatkowe punkty za: 
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 szczególne osiągnięcia ucznia - konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty (zgodnie z komunikatem WKO), wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły 
podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi lub szkoły podstawowej,  
 osiągnięcia dotyczące aktywności społecznej. 

 
2. Niezależnie od wymienionych wyżej kryteriów przyjmowany jest do wybranego typu szkoły: 
 
a) laureat lub finalista olimpiad przedmiotowych opublikowanych na stronie: www.cke.edu.pl, 
b) laureat olimpiad dla gimnazjalistów opublikowanych na stronie: www.men.gov.pl, 
c) laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim wymienionym w komunikacie Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty. 
 
3. Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych tworzy się z wszystkich kandydatów spełniających 

wymogi formalne, potwierdzone w złożonych dokumentach. 

 

§ 3.1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Komisja Rekrutacyjna. 

Dyrektor Zespołu Szkół do końca marca danego roku kalendarzowego powołuje Komisję Rekrutacyjną Zespołu 
Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. 
2. Komisja Rekrutacyjna pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym. 
3. Pracą Komisji kieruje Dyrektor Zespołu Szkół lub osoba przez niego wyznaczona. 
4. Komisja Rekrutacyjna pracuje od momentu powołania przez Dyrektora Zespołu Szkół do czasu ostatecznego 

ogłoszenia wyników rekrutacji. 
5. Komisja dokonuje rekrutacji do danej szkoły zgodnie z kryteriami zawartymi w komunikacie 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 
6. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnych wyników punktowych, stanowiących 

minimum uprawniające do przyjęcia do szkoły, wszyscy kandydaci zostaną przyjęci. 

 

§ 4.1. Ogłoszenia wyników. 

Ogłoszenie wyników następuje przez wywieszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w dniu 
wyznaczonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w danym roku szkolnym. 
2. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo wglądu do dokumentacji rekrutacji. Równocześnie  w przypadku 

niepełnego naboru komisja informuje o podjęciu rekrutacji uzupełniającej. 
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej następuje zgodnie z terminem wyznaczonym przez 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 
4. W przypadku wolnych miejsc po ogłoszeniu wyników rekrutacji uzupełniającej, Dyrektor Zespołu Szkół ustala 

dodatkowy termin kolejnej rekrutacji i ogłoszenia jej wyników. 
 

§ 5.1. Tryb odwoławczy. 

Rodzicom lub prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej 
Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie do Dyrektora Zespołu Szkół, w ciągu 7 dni od 
momentu opublikowania listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do szkoły. 
2. Podstawą odwołania mogą być tylko formalne uchybienia w przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego 

w stosunku do obowiązujących przepisów i postanowień niniejszego regulaminu. 
3. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. 
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4. Komisja Rekrutacyjna w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia rodziców kandydata lub pełnoletniego kandydata 
sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły. 

5. Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może złożyć odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół w ciągu 7 dni 
od otrzymania uzasadnienia sporządzonego przez Komisję Rekrutacyjną. 

6. Dyrektor Zespołu Szkół ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i o swojej 
decyzji powiadomić pisemnie składających odwołanie. 

 

§ 6. Potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły. 

Potwierdzenie woli uczęszczania do Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dokonuje 
się poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z oddziałami 
gimnazjalnymi lub szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach testu gimnazjalnego lub 
egzaminu ósmoklasisty, które to dokumenty należy dostarczyć do szkoły w terminie wskazanym w załączniku do 
Zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 7.1. Rekrutacja uzupełniająca. 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi miejscami, 
Dyrektor Zespołu Szkół przeprowadza postępowanie uzupełniające do oddziałów, w których nie wypełniono 
ustalonym planem naboru limitu miejsc. 

2. Wolne miejsca zostaną ogłoszone w terminie wyznaczonym w komunikacie Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty w danym roku szkolnym. 

3. W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio 
dokumenty, o których mowa w art. 20t ust. 2 ustawy z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

4. Wyniki listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej do szkoły zostaną ogłoszone 
w terminie podanym w załączniku do Zarządzenia WKO. 

 

 

 

mgr Beata Strama 

       Dyrektor 

 

 

 

 

 

 

       

Bolechowo, dnia 21 lutego 2019 r. 


