REGULAMIN PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACJNEGO
DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 2 IM. I. DASZYŃSKIEGO W KRAKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Zasady rekrutacji do szkół regulują:
1. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.1148 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2010r.w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U.poz493 z późniejszymi
zmianami).
I. Zasady rekrutacji elektronicznej i składania dokumentów
1.Rekrutacja elektroniczna - postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych odbywa się z wykorzystaniem
informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl.
 kandydaci logują się do systemu z wykorzystaniem numeru PESEL i wypełniają wniosek o przyjęcie
do szkoły,
 kandydaci dla których Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie jest szkołą pierwszego
wyboru składają w formie elektronicznej lub papierowej kopię podpisanego przez
rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w dniach
od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.
2.Wymagane od kandydatów dokumenty:
 wypełniony w systemie Omikron wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
ósmoklasisty,
 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu; ( szkoła wydaje skierowania na bezpłatne badania),
 w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami,
orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej,
 2 zdjęcia legitymacyjne opisane na odwrocie;
 zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów określonych w Ustawie
o Systemie Oświaty;

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie
do szkoły, w tym wymagane załączniki można składać elektronicznie.
II. Terminy rekrutacji
Lp. Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.

Rejestracja elektroniczna w systemie
Omikron, www.krakow.e-omikron.pl.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającym
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do
godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej
o zaświadczenie o wynikach egzaminu
ośmioklasisty (oryginał lub kopia) oraz
zmiana przez kandydata wniosku o
przyjęcie w tym zamiana szkół do
których kandyduje
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków poświadczonych w
oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków i kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez
wójta( burmistrza lub prezydenta)
okoliczności wskazanych w
oświadczeniach
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia do
oddziałów klas pierwszych
Wydanie przez szkołę skierowania
na badania lekarskie kandydatom z listy
kandydatów zakwalifikowanych do
oddziałów klasy pierwszej
Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli podjęcia nauki w szkole poprzez
dostarczenie:
 oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej,
 oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu ósmoklasisty
(o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły),
 zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku

od 26 czerwca 2020r. do 10 lipca 2020r. do
godz.15.00

od 31 lipca 2020r. do 04 sierpnia 2020r.

do 4 sierpnia 2020r.

do 11 sierpnia 2020r.

12 sierpnia 2020r.

od 15 czerwca 2020r. do 14 sierpnia 2020r.

od 13 sierpnia 2020r.do 18 sierpnia 2020r.
do godz.15.00

przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 karty zdrowia ucznia,
 2 zdjęć legitymacyjnych opisanych
na odwrocie imieniem i nazwiskiem
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych
i
listy
kandydatów
nieprzyjętych do szkoły
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
Małopolskiego Kuratora Oświaty o
liczbie wolnych miejsc w szkole
Opublikowanie przez Małopolskiego
Kuratora Oświaty informacji o liczbie
wolnych miejsc w szkołach
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
Sporządzenie
przez
komisję
rekrutacyjną uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
Wniesienie
do
dyrektora
szkoły
odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

19 sierpnia 2020r.
do godz. 14.00
19 sierpnia 2020r.

do 20 sierpnia 2020r.

do 22 sierpnia 2020r
do 3 dni od wystąpienia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy
przyjęcia przez komisję rekrutacyjną
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora
szkoły

III. Zasady punktacji.
1.

2.

O przyjęciu kandydata do szkoły decydują łącznie:
- suma punktów uzyskanych w wyniku egzaminu ósmoklasisty,
- suma punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
przez dyrektora szkoły obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej,
- suma punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.
W procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, punktowane są oceny z następujących zajęć
edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w zależności od oddziału, do którego
kandydat stara się o przyjęcie.
Zawód

Przedmioty punktowane

TECHNIK EKONOMISTA - 1 A

j. polski, matematyka, informatyka,
wiedza o społeczeństwie

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - 1 R

j. polski, matematyka, informatyka,
wiedza o społeczeństwie

TECHNIK HANDLOWIEC - 1H

j. polski, matematyka, informatyka,
wiedza o społeczeństwie

TECHNIK LOGISTYK - 1L

j. polski, matematyka, informatyka,
wiedza o społeczeństwie

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI -1 T

j. polski, matematyka, informatyka,

geografia
TECHNIK HOTELARSTWA - 1 HOT
TECHNIK
LOTNISKOWYCH
OPERACYJNYCH - 1 LOT

j. polski, matematyka, informatyka,
geografia
SŁUŻB j. polski, matematyka, informatyka,
wiedza o społeczeństwie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - ZAWÓD
SPRZEDAWCA

3.

Kandydatom przelicza się na punkty oceny z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
a)
b)
c)
d)
e)

3.

j. polski, matematyka, informatyka ,plastyka,

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

18 punktów,
17 punktów,
14 punktów,
8 punktów,
2 punkty.

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony
w procentach
a) z języka polskiego i z matematyki mnoży się przez 0,35
b) z języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu do wyboru, o których mowa w art.44zu
ust.3pkt.4 ustawy o systemie oświaty, mnoży się przez 0,3

4. Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, art.44zw ust.2
i art.44zz ust. 2 przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka
obcego nowożytnego oraz z przedmiotu do wyboru wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, przy czym za uzyskane z


a)
b)
c)
d)
e)

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym - przyznaje się po 35 punktów,
bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;
 wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a)
b)
c)
d)
e)

5.

celującym - przyznaje się po 30 punktów,
bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów;

Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia art. 44zz ust. 2 do danego przedmiotu
objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty w sposób określony w punkcie 4
przedmioty, których dotyczy zwolnienie.

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na
podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ,w sposób określony w punkcie 4
ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród
przedmiotów o których mowa w art.44zu ust.3 pkt.4 ustawy o systemie oświaty, wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których prowadzony jest egzamin
ósmoklasisty, przy czym wybiera się ocenę wyższą.

7.

Punkty dodatkowe:
1) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się – 7 punktów;
2) w przypadku przeliczania na punkty 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;
3) 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) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 2-3, 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.
5) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 2, wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej lub gimnazjum, 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, przyznaje się 3
punkty.

