Zasady rekrutacji i kryteria przyjmowania do klas pierwszych
w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu
na rok szkolny 2018/2019
I. Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe

(Dz. U. z 2017 poz. 60),
3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943),
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 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,
5) Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla
dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły
ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo Oświatowe
i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych.

II. Oferta edukacyjna dla klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019
Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu, przy ul. Kamiennej 86, przeprowadza
rekrutację do niżej wymienionych klas pierwszych:
Technikum Nr 9 - czteroletnie w zawodzie:
kelner
technik hotelarstwa
technik obsługi turystycznej
technik żywienia i usług gastronomicznych

- jedna klasa
-jedna klasa
-jedna klasa
-dwie klasy

- oznaczenie: 1L
- oznaczenie: 1H
- oznaczenie: 1T
- oznaczenia: 1Ga, 1Gb

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 - trzyletnia w zawodzie:
- kucharz - trzy klasy - oznaczenia: 1Ba, 1Bb, 1Bc

III.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja do ZSG będzie prowadzona drogą elektroniczną.
Elektroniczną rekrutację nadzoruje Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Szczegółowe zasady elektronicznej rekrutacji są umieszczone na stronie
www.edu.wroclaw.pl
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IV.

Planowany nabór do klas na rok szkolny 2018/2019
TECHNIKUM NR 9

OZNACZENIE
ODDZIAŁU

ZAWÓD

1 Ga

technik żywienia
i usług
gastronomicznych

1 Gb

technik żywienia
i usług
gastronomicznych

1H
1T
1L

technik
hotelarstwa
technik obsługi
turystycznej

PRZEDMIOTY REALIZOWANE
W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

chemia

PRZEDMIOTY,
Z KTÓRYCH LICZONE
SĄ PUNKTY
REKRUTACYJNE

połowa oddziału
jęz. angielski

jęz. polski
matematyka
jęz. angielski
chemia

połowa oddziału
jęz. niemiecki

jęz. polski
matematyka
jęz. niemiecki
chemia

biologia

geografia

jęz. angielski

jęz. polski
matematyka
jęz. angielski
biologia

jęz. angielski

jęz. polski
matematyka
jęz. angielski
geografia

kelner

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9

OZNACZENIE
ODDZIAŁU

ZAWÓD

NAUCZANY JĘZYK
Z KONTYNUACJI

jęz. angielski

jęz. polski
matematyka
jęz. angielski
geografia

jęz. niemiecki

jęz. polski
matematyka
jęz. niemiecki
geografia

1 Ba
kucharz
1 Bb

1 Bc

kucharz

PRZEDMIOTY,
Z KTÓRYCH LICZONE
SĄ PUNKTY
REKRUTACYJNE
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V.

Harmonogram rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów zawiera Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 2/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na
rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych
szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w
art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych
szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
VI.

Kryteria

Oddziały ogólne.

Kryteria podstawowe do oddziałów ogólnych
1.

Świadectwo ukończenia gimnazjum.

W przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
Wartość punktowa
Kryterium stosowane w przypadku większej liczby kandydatów
spełniających kryteria podstawowe niż liczba miejsc
max. 200 pkt
2.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego:
a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy
z zakresu:
·
j. polskiego,
·
1.

2.

3.

historii i wiedzy o społeczeństwie

max 100 pkt

20 pkt (100%x 0,2)
20 pkt (100% x 0,2)

·
matematyki
20 pkt (100%x0,2)
·
przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii,
20 pkt (100%x0,2)
fizyki, chemii
·
języka obcego na poziomie podstawowym
20 pkt (100%x0,2)
b)liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie
punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu
Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych
max. 72 pkt
zajęć otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum:
·
ocena: celujący
18 pkt
·

ocena: bardzo dobry

17 pkt

·

ocena: dobry

14 pkt

·

ocena: dostateczny

8 pkt

·

ocena: dopuszczający

2 pkt

Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum:

max. 28 pkt
3

Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem.

7 pkt

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

3 pkt

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, przy czym:

max. 18 pkt

A)zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych
porozumień:

Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka
Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”:





·

tytułu laureata

7 pkt

·

tytułu finalisty

5 pkt

Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej:
·

tytułu laureata

7 pkt

·

tytułu finalisty

5 pkt

Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach
i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II:
·

tytułu laureata

7 pkt

·

tytułu finalisty

5 pkt

B)konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane
przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół
gimnazjalnych:
 dwa lub więcej tytuły finalisty Konkursu „zDolny Ślązak
Gimnazjalista” lub „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs
Gimnazjalistów”;


tytuł finalisty Konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” lub
tytuł finalisty „Ligi Naukowej – Dolnośląskiego Konkursu
Gimnazjalistów”;

C) konkursy wiedzy i artystyczne i sportowe dla uczniów szkół
gimnazjalnych organizowane przez Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły o zasięgu:
 krajowym:
·
Ogólnopolski konkurs Literacki „Płynąć pod
prąd” (laureaci);
·
Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski” (laureaci);
·
Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego
dla Gimnazjalistów (laureaci i finaliści*);

10 pkt

7 pkt

3 pkt
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·
Ogólnopolski konkurs historyczny „Historia
Bliska” (miejsca 1-3);
·
Ogólnopolski Festiwal Obrazu (miejsca 1-3);
·
Festiwal Piosenki i Małych Form Teatralnych
„OBCIACH” (miejsca 1-3);
·
Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd
Twórczości Agnieszki Osieckiej „BARDZO
WIELKA WODA – 2017” (miejsca 1-3);
·
Przegląd Kultury Młodych PRZEKRĘT
(miejsca 1-3);
·
Konkurs „Akademia Wynalazców im.
Roberta Boscha” (miejsca 1-3);
·
X Ogólnopolski Konkurs na Felieton (laureaci
i finaliści*).
wojewódzkim:
·
Konkurs Historyczny „Losy Polaków na
Wschodzie w latach 1939 – 1956” (laureaci);
·
Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski” (laureaci);
·
Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego
„UNION JACK CONTEST” (laureaci);
·
Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody
chemik eksperymentuje” (laureaci);
·
Konkurs Historyczny „Od Solidarności do
Trzeciej Rzeczpospolitej” (miejsca 1-3);
·
Dolnośląska Olimpiada Biologiczna
(laureaci);
·
Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji „Białe
noce”
(miejsca 1-3);
·
Konkurs Wiedzy o Ukrainie
„Naddnieprzańska epopeja” (miejsca 1-3);
·
Olimpiada Geograficzna dla uczniów
dolnośląskich Gimnazjów (laureaci);
·
X Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki
Patriotycznej (laureaci);
·
Konkurs Wiedzy o Dolnym Śląsku
„Dolnośląskim szlakiem – cuda natury i
architektury” (laureaci);
·
Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Ziemia
to najpiękniejszy Ogród...” (laureaci);
·
Wojewódzki Konkurs Filmowo –
Fotograficzny „Ziemia to najpiękniejszy Ogród...”
(laureaci);
·
Wojewódzki Konkurs Multimedialny „Ziemia
to najpiękniejszy Ogród...” (laureaci);
·
Wojewódzki Konkurs Literacki „Ziemia to
najpiękniejszy Ogród...” (laureaci);
·
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ziemia to
najpiękniejszy Ogród...” (laureaci);
·
II Dolnośląski Konkurs Grafiki

2 pkt
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Komputerowej i Miniatury Plastycznej „W
odcieniach bieli” (I miejsce);
·
III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
„Decydujący Moment” (I miejsce).
 powiatowym:
·
konkursy wiedzy i artystyczne organizowane
1 pkt
przez podmioty działające na terenie szkół (miejsca
1-3).
D) zawody sportowe** organizowane przez inne podmioty
działające na terenie szkoły o zasięgu:
 międzynarodowym:
·
zawody sportowe organizowane przez
4 pkt
światowe i europejskie federacje sportowe (miejsca
1-10)
 krajowym:
·
zawody sportowe organizowane przez
3 pkt
polskie związki sportowe (miejsca 1-5)
 wojewódzkim:
·
zawody sportowe organizowane przez
polskie związki sportowe (miejsca 1-3);
2 pkt
·
zawody sportowe organizowane przez
Szkolny Związek Sportowy (miejsca 1-3)
 powiatowym:
·
zawody sportowe organizowane przez
1 pkt
jednostki samorządu terytorialnego i gminne
związki sportowe (miejsca 1-3)
UWAGA: W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie
w w/w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba możliwych do uzyskania
punktów wynosi 18.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, w pierwszej kolejności przyjmowani są:
1.

Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kryteria różnicujące w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów (w następnej kolejności),
brane pod uwagę łącznie:
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.

Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności.
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1.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia
2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i
olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.)***

2.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: laureaci lub finaliści
ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125 z
późn. zm.)***, posiadający także wymagane zaświadczenie lekarskie.

* finaliści etapu krajowego rozumiani jako laureaci etapu wojewódzkiego
** dyscypliny określone w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 6/2017 Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty z dnia 20 lutego 2017 r.: zawody indywidualne i zespołowe (aerobik, akrobatyka sportowa,
badminton, biathlon, bieg na orientację, bieg przełajowy, gimnastyka, hokej, jeździectwo, judo,
kajakarstwo, karate, kolarstwo, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo,
narciarstwo, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, pływanie, pływanie
synchroniczne, skoki do wody, snowboard, sporty motorowe, sporty saneczkowe, sporty wrotkarskie,
streetball, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy,
unihokej, wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo.
*** zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2015 r. uprawnieni do
przyjmowania w pierwszej kolejności są:
tylko laureaci: Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Języka Angielskiego dla
Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, którzy otrzymali zaświadczenie do roku
szkolnego 2013/2014,
laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Języka Angielskiego
dla Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, którzy otrzymali zaświadczenie w
roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.

VII. Informacje o rekrutacji
1. Na stronie rekrutacji: www.edu.wroclaw.pl
2. W Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, tel: 71 777 77 77
3. W Zespole Szkół Gastronomicznych, telefon: 71/798 69 10 wew.100, 102
sekretariat uczniowski lub sekretariat dyrektora
4. Na stronie www.zsg.wroclaw.pl
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