Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
ul. Ogrodowa 20, 39-200 Dębica, tel. 14 670 25 74, e-mail:zse_debica@wp.pl

Zarządzenie nr 6/2017/18
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych
im. Janusza Korczaka w Dębicy
w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2018/19
Działając na podstawie art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59 z 11.01.2017 r.) oraz Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. i nr 2/2018 z dnia 1 lutego 2018
r. Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (…) na rok szkolny 2018/2019 w województwie
podkarpackim zarządza się co następuje:

§1
Kandydatów na uczniów klasy I i ich rodziców informuje się o terminach przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego obowiązujących na rok szkolny 2018/19 zgodnie z załącznikiem nr
1 do zarządzenia nr 1/2018 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.zsedebica.pl i na tablicy ogłoszeń Szkoły
oraz udostępnienie do wglądu w Sekretariacie Szkoły.
§2
Terminarz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego obowiązujący na rok szkolny 2018/19,
o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§3
Podaje się do publicznej wiadomości obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny podane
na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2018/19. Wykaz zajęć edukacyjnych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora ZSE w Dębicy
nr 6/2017/18 z 11.04.2018 r.
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TERMINARZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
OBOWIĄZUJĄCY NA ROK SZKOLNY 2018/19
Termin
Termin
w postępowaniu
w postępowaniu
Rodzaj czynności
rekrutacyjnym
uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
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, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia 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.

07.05 –11.06.2018 r.

01 – 04.08.2018 r.

23 – 26.06.2018 r.
do godz. 1500

07.05 – 27.06.2018 r.

01 - 22.08.2018 r.

29.06.2018 r.
godz. 1000

08.08.2017 r.
godz. 1000

29.06. – 06.07.2018 r.

22-24.08.2018 r.
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Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

7

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o
liczbie wolnych miejsc w szkole.

09.07.2018 r.
godz. 1000

27.08.2018 r.
godz. 1000

10.07.2018 r.

27.08.2018 r.
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia Dyrektora ZSE w Dębicy
nr 6/2017/18 z 11.04.2018 r.

WYKAZ ZAJĘĆ, Z KTÓRYCH OCENY BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2018/19

Zawód

Punktowane przedmioty

język polski , matematyka, język angielski lub niemiecki
oraz
Technik ekonomista

geografia lub WOS

Technik handlowiec

geografia lub WOS

Technik organizacji reklamy
Technik żywienia
i usług gastronomicznych

informatyka lub historia

biologia lub chemia

