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§1  Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej- 

      Karamać w Gorzowie Wlkp. ustala się na podstawie: 

        1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (T.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 1457, 1560, 1669) 

 2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z  

2017 r. Poz. 60, 949, 2203) 

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. Poz. 996 z późn. zm.)  

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 

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. z 2017r. Poz 586)  

       5) Zarządzenia Nr 7/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznie 2019 r. w sprawie ustalenia     

              terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok   

              szkolny 2019/2020  

 

§2   O przyjęcie do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej – Karamać  

       w Gorzowie Wlkp. mogą ubiegać się wszyscy absolwenci gimnazjum. 

 

§3  1. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej - Karamać w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 

 2019/2020 przeprowadza nabór do klas pierwszych w zawodach: 

        1) Technikum nr 3: 

a) technik żywienia i usług gastronomicznych (1 oddział - 32 miejsca) 

b) technik hotelarstwa (1 oddział - 32 miejsca) 

       

        2) Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 

a) kucharz (1 oddział - 32 miejsca), 

b) cukiernik (1 oddział - 32 miejsca). 

 

      2. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych 

 w Gorzowie Wlkp. (ul. Okólna 35).  

 

 §4   Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem  ujętym    

 w §12. 

 

 §5  1. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o miejsce w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii 

 Gajewskiej - Karamać w Gorzowie Wlkp.: 

1) Wniosek o przyjęcie do szkoły, który zawiera 

a) imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 

braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

b) imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów kandydata; 

c) adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów i kandydata; 
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d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców/prawnych opiekunów kandydata; 

e) wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych; 

f) wskazanie wybranego oddziału w danej szkole    

      2)    Trzy fotografie ( podpisane ), 

      3)    Karta zdrowia, 

      4)    Skierowanie od pracodawcy, u którego młodociany pracownik będzie odbywał zajęcia praktyczne   

                      – druk skierowania dostępny w sekretariacie szkoły (dot. tylko kandydatów do Branżowej  

Szkoły I stopnia) 

      5)    Świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał),  

     6)    Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał),   

     7)    Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych  

        lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,    

                      przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami  

    8)   Dyplomy lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych                     

                     i sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym lub w aktywności na rzecz innych ludzi,   

                     zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego,  

     9)  Inne dokumenty np. opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, itp. 

 

     2.  Załączniki do wniosku: 

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w §10  

regulaminu przyjęć; 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem 

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

5) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  

 

       3.  Dokumenty  ww. są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo      

            poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z   

            dokumentu. 

§6  1. O przyjęciu do klasy pierwszej w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej - Karamać 

           w Gorzowie Wlkp. decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata ujętych w §6 ust. 2 

       

       2. Liczba punktów  możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkoły   

           ponadgimnazjalnej w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200, w tym: 

           1)  za wyniki egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 pkt.: liczbę punktów za wyniki egzaminu 
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                gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych uzyskanych  z:  

  - języka polskiego x 0,2 (100% x 0,2 = 20 pkt.) 

  - matematyki x 0,2 (100% x 0,2 = 20 pkt.) 

  - historii, wiedzy o społeczeństwie x 0,2 (100% x 0,2 = 20 pkt. 

  - przedmiotów przyrodniczych x 0,2 (100% x 0,2 = 20 pkt.) 

  - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym x 0,2 (100% x 0,2 = 20 pkt.) 

   

 2) za ocenę na świadectwie ukończenia gimnazjum, świadectwo z wyróżnieniem i inne osiągnięcia 

 kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalnie 100 pkt, w tym:  

 a) system przeliczania ocen na punkty przewiduje przyznanie: 

  - celujący – 18 punktów 

  - bardzo dobry – 17 punktów 

  - dobry – 14 punktów 

  - dostateczny – 8 punktów 

  - dopuszczający – 2 punkty 

           b) przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w Zespole Szkół Gastronomicznych: 

  - język polski 

  - matematyka 

  - język obcy nowożytny 

  - zajęcia techniczne 

             c) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem: 7 punktów 

             d)  inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie          

                   21 punktów., w tym: 

                - w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

  wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 3 pkt. 1, wymienione na   

                             świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za    

                             wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

   - 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. 

 

     3. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć kandydata w zawodach wiedzy,    

       artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się za:    

 1) 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; 

 2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

  ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 
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 a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

 b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

 c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

  nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty, 

  

            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 w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

  ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

 a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

 b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych  

  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

 c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

 d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

 e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

 f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

            5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, 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. 
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§7.  1.   W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na 

 punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, 

fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym 

za uzyskanie z: 

    

     1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

  a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

  c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

  d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

  

     2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

  a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

  c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

  d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

  - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2; 

      3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

  a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

  b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

  c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

  d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

  e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

 - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4; 

       4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

  a) celującym – przyznaje się 20 punktów, 

  b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

  c) dobrym – przyznaje się 13 punkty, 

  d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty, 

  e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu. 

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty, oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy 

zwolnienie. 

 

§8. 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii      

           Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (SKR) 



 

7 

      2. Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum   

           i   odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej. 

      3. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

      4. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: 

 1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna; 

 2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły  

 

§9. 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:. 

1) Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym; 

2) Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach; 

3) Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego  

4) Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.    

      2. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenie 

komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a 

także informację o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach 

przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje 

przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.  

      3. Tryb pracy i szczegółowe zadania SKR opisane są w jej regulaminie, stanowiącym załącznik do 

Regulaminu przyjęć kandydatów do klas pierwszych Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w 

Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać w Gorzowie Wlkp.  

  

§10  1. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo w przyjęciu do 

klasy pierwszej w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej-Karamać mają: kandydaci z 

problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu  na stan 

zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej.  

 

        2. W dalszej kolejności bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

        3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.  
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§11  1.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

 

       2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy 

przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą 

kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

       3. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

 

       4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania.  

 

 

 

 

§12.   Harmonogram rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii 

           Gajewskiej - Karamać ustalony został zgodnie z zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty: 

 

 

 Od 13 maja do 17 czerwca 

 2019 r. 

         Do godz. 15:00 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

Od 21 do 25 czerwca  

2019 r.       

        Do godz. 15:00  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo 

ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  

Do 26 czerwca 2019r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 

okoliczności  

3 lipca 2019 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
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       4 lipca 2019 r.  

        Do godz. 12:00 

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

       Do 11 lipca 2019 r.  

        Do godz. 15:00 

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu itd. 

        12 lipca 2019 r.  

         Godz. 12:00 

Ustalenie i podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

Niezwłocznie po podaniu do 

publicznej wiadomości listy 

kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych w 

postępowaniu rekrutacyjnym  

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej Lubuskiego Kuratora 

Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 

 

 

 

§13  Uczniowie przyjęci do klas pierwszych Technikum nr 3 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 w 

 Zespole Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej - Karamać w Gorzowie Wlkp. wraz z 

 rodzicami/opiekunami prawnymi zobowiązani są do uczestnictwa w dniu 12 lipca 2019 roku o 

godzinie 17:00 w zebraniach informacyjno – organizacyjnych. 

 

§14 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez               

Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej -Karamać w Gorzowie Wlkp. 


