Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2018

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS
PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO HOTELARSKICH W TARNOWSKICH GÓRACH NA ROK
SZKOLNY 2018/2019

PODSTAWY PRAWNE
1.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), w
brzmieniu przed dniem 26 stycznia 2017 r. (przed zmianą zapisaną w art. 15 Ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r. poz. 60
ze zm.).

2.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
586) 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.

3.

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych
szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr
pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych
dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

4.

Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.4.2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w
sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty lub inne podmioty działające na trenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych
zawodach w roku szkolnym 2017/2018.

§1
W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomiczno –
Hotelarskich w Tarnowskich Górach, Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję
Rekrutacyjną.
§2
Proponuje się następujące kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019:
I Technikum nr 6
Technik Hotelarstwa
Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
Technik Obsługi Turystycznej Odział dwujęzyczny:
Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, geografia
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych:
Przedmioty punktowane: j. polski, j. obcy, matematyka, biologia

II Szkoła Branżowa I Stopnia (3-letnia)
Kucharz:
Przedmioty punktowane: j.polski, j. obcy, matematyka, biologia
Piekarz:
Przedmioty punktowane: j.polski, j.obcy matematyka, biologia
Cukiernik:
Przedmioty punktowane: j.polski, j.obcy, matematyka, biologia
Wędliniarz:
Przedmioty punktowane: j.polski, j.obcy, matematyka, biologia

§3
Rekrutacja uczniów odbywa się w ramach zintegrowanego systemu rekrutacji elektronicznej
obowiązującego w województwie śląskim. Kandydat do szkół ponadgimnazjalnych na
podbudowie gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. W
każdej szkole może wybrać dowolną liczbę oddziałów zapisanych w kolejności zgodnej z
preferencjami kandydata. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa
dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. W systemie rekrutacji elektronicznej
kandydat posługuje się kserokopią poświadczoną przez dyrektora gimnazjum i oryginałem
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopią i oryginałem zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Przy przyjmowaniu kandydatów do klasy pierwszej będą brane pod uwagę następujące
kryteria:


liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego;



szczególne osiągnięcia;



liczba punktów pochodzących z przeliczeń ocen uzyskanych na świadectwie
ukończenia gimnazjum z następujących przedmiotów (patrz powyższa tabela)



przystąpienie i zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego
w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunek technik obsługi turystycznej –
oddział dwujęzyczny. Kandydaci, którzy osiągnęli pozytywny wynik sprawdzianu
kompetencji językowej zostają zakwalifikowani do dalszej części rekrutacji, zgodnej z
ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego. Sprawdzian kompetencji
językowych odbędzie się 6.06.2018 o godzinie 13:00. Ogłoszenie wyników
sprawdzianu odbędzie się w szkole 7 czerwca o godzinie 12:00. W systemie
rekrutacyjnym ogłoszenie wyników zgodnie z harmonogramem. Zakres materiału
sprawdzianu umieszczony jest na stronie internetowej szkoły: WWW.zsghtg.pl

§4
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych stanowi Załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5
Złożenie przez osobę zakwalifikowaną, oryginału świadectwa i innych wymaganych przez
szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji jest potwierdzeniem
wyboru i podstawą do umieszczenia ucznia na liście przyjętych do liceum. Nieprzekazanie w
określonym terminie wyżej wymienionych dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z
miejsca w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Tarnowskich Górach i
skreśleniem go z listy uczniów. Wyniki rekrutacji ogłasza się przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Kandydaci nie przyjęci do
szkoły odbierają za potwierdzeniem złożoną dokumentację.
§6
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 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 Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół
Gastronomiczno – Hotelarskich odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Zarządzenie Nr 11/2018
Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
z dnia 13. 04. 2018
w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji do Zespołu Szkół
Gastronomiczno – Hotelarskich do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019
oraz ogłoszenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i
postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych
(z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla
dorosłych), klasy pierwszej trzyletniej Szkoły Branżowej I stopnia na rok
szkolny 2018/2019.
Na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 w
związku z art.155 ust.1,art.165 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016.Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe (Dz.U. Z 2017 r. poz. 60 ze zm.), art.154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. Z 2017 r. poz.59 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 marca 2017 Dz.U. Poz.586 z dnia 20 marca 2017 zarządza się co następuje:

§1

Wprowadzić Regulamin Rekrutacji do klasy I stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§2

Ogłosić harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym stanowiący załącznik nr 2.
§3

Traci moc Zarządzenie Dyrektora nr 10/IV/2017.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w księdze
zarządzeń.

Dyrektor

