
REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ W KÓRNIKU

na rok szkolny
2022/2023

Informacje dotyczące punktacji, harmonogramu ogłoszone zostały przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
w Poznaniu Zarządzeniem nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022 r. w
sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych klas
wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych
szkół policealnych, publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 i dostępne są pod adresem:

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja_aktualnosci/

Nabór elektroniczny wraz z ofertą szkoły dostępny będzie pod adresem:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/

§ 1

1. W roku szkolnym 2022/2023 kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół w Kórniku będą
przyjmowani do klas pierwszych z następującymi przedmiotami rozszerzonymi:

(4-letni cykl kształcenia)

Klasa I a humanistyczna
● przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski,
● drugi język obcy podstawowy – język hiszpański

W ramach wieloletniej współpracy uczniowie uczestniczą w zajęciach w Bibliotece Kórnickiej Polskiej
Akademii Nauk oraz wykładach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc
również w zajęciach pozalekcyjnych. Dla klas programowo najwyższych od października do kwietnia
prowadzimy fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.
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Klasa I b ekonomiczno – przyrodnicza

Grupa pierwsza (ekonomiczna)
● przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski
● drugi język obcy podstawowy – język niemiecki

Grupa druga (przyrodnicza)
● przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski
● drugi język obcy podstawowy – język niemiecki

W ramach umowy partnerskiej systematycznie współpracujemy z Wydziałem Ekonomiczno – Społecznym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc
również w zajęciach pozalekcyjnych. Dla klas programowo najwyższych od października do kwietnia
prowadzimy fakultety- zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego.
Klasa objęta Patronatem Naukowym przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku;
wybrane zajęcia odbywają się w Instytucie.

TECHNIKUM W KÓRNIKU (5-letni cykl kształcenia)

Klasa I – technik logistyk

● Języki obce: język angielski, język niemiecki
● przedmioty rozszerzone: geografia

Technikum w Kórniku kształci w kierunku technik logistyk. Jest to specjalista w dziedzinie ekonomii
przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem planowania i przepływu dóbr i osób. Zakres
obowiązków dotyczy zaopatrzenia, planowania, dystrybucji, transportu, komunikacji. Absolwent może
podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych,
usługowych, transportowo-spedycyjnych na stanowiskach:

- specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
- specjalisty ds. planowania zakupów,
- specjalisty ds. handlu elektronicznego,
- specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
- specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
- specjalisty ds. gospodarki odpadami,
- specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej
- specjalisty ds. pakowania i opakowań, specjalisty ds. transportu wewnętrznego,
- operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.
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W trakcie 5-letnigo cyklu edukacyjnego w porozumieniu z zakładami pracy organizowane są praktyki
zawodowe. Szkoła efektywnie współpracuje z firmami logistyczno-spedycyjnymi, Politechniką Poznańską i
z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Z powodzeniem zrealizowaliśmy projekty unijne : "Logistyka
stawia na Technika", " Gotowi do pracy-poprawa zdolności zatrudnienia uczniów placówek kształcenia
zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” oraz „Czas Zawodowców" i Czas
Zawodowców BIS" , który aktualnie realizowany. W ramach tego projektu młodzież odbywa tygodniowe
praktyki w specjalistycznych laboratoriach Politechniki Poznańskiej. W 2012 roku - w ramach umowy
partnerskiej z WSL w Poznaniu wdrożyliśmy innowację pedagogiczną " Wirtualne laboratoria", która nadal
jest kontynuowana. Uczniowie systematycznie korzystają z nowoczesnego oprogramowania iScala, LoMag i
mapy cyfrowej dla biznesu Emapa oraz programu Branżowe Symulacje Biznesowe. Ponadto, aby przybliżyć
przyszłym logistykom specyfikę zawodu często organizujemy wycieczki edukacyjne do renomowanych
przedsiębiorstw logistyczno-spedycyjnych. Klasy naszego Technikum objęte są patronatem firmy Raben
Logistics Polska. Co roku w szkole odbywa się "Dzień Logistyka". W realizacji przedsięwzięcia naszymi
partnerami były firmy: Raben Logistics Polska, Kombus, Still Polska, Promag S.A., BHP Pankration,
Polzug Intermodal Polska i Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. W celu zwiększenia młodzieży szans na
dobry start w karierze zawodowej systematycznie doskonalimy metody i formy pracy z uczniem oraz
doposażamy pracownię logistyczną w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Staramy się, aby
absolwenci naszego Technikum wyposażeni zostali w niezbędne kompetencje zawodowe, byli twórczy i
kreatywni, a w przyszłości pracowali z pasją. W Ogólnopolskim Rankingu Techników Perspektywy 2020
nasze Technikum zdobyło "Srebrną Tarczę".

§ 2

1.Kandydaci do klas pierwszych składają wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
wymienionymi w pkt.2 (w papierowych teczkach z gumką) w sekretariacie ZS w Kórniku, ul. Poznańska 2,
od 16 maja do 20 czerwca 2022 roku do godz. 15.00.

2. Dokumenty wymagane od kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Kórniku:
● kwestionariusz osobowy,
● 2 fotografie o wymiarach 30x42mm (podpisane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres),
● karta zdrowia,
● skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu),
● zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów

szkolnych w Zespole Szkół w Kórniku,

3. Od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godziny 15.00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu
zewnętrznego.

4. Do 19 lipca 2022 r. komisja rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

3



branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta
(burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

§ 3

1. O przyjęciu do klasy pierwszej Zespołu Szkół w Kórniku decyduje liczba punktów.
2. W procedurze rekrutacyjnej bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów
i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły oraz na zaświadczeniu
o wynikach egzaminu zewnętrznego kandydatów.
3. Sposób przeliczania punktów / Kuratorium Oświaty w Poznaniu/

http://ko.poznan.pl/wazne_informacje/2022/01/pytania-i-odpowiedzi-rekrutacja/
4. Pozostałe informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod
linkiem

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/rekrutacja_aktualnosci/

§ 4

1. Ustala się następujące przedmioty punktowane we wszystkich klasach

Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku
Oddział Przedmioty punktowane

obowiązkowe
Przedmioty punktowane
dodatkowe

I A
Humanistyczna

Matematyka

Język polski

Historia

Język angielski

I BC

Ekonomiczno-P
rzyrodnicza

Matematyka

Język polski

Geografia

Język angielski

2. Ustala się następujące przedmioty punktowane we wszystkich klasach

Technikum w Kórniku
Oddział Przedmioty punktowane

obowiązkowe
Przedmioty punktowane
dodatkowe

I TL Matematyka Geografia
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Język polski Informatyka

§ 5

1. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do Zespołu Szkół w Kórniku
przyjmowani są:
a) laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz
innych kuratorów oświaty. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii
dokumentów potwierdzających zdobycie tytułu laureata lub finalisty.

Wykaz konkursów zawarty jest w komunikacie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: do wglądu na stronie
kuratorium.

§ 6

1. Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów, szkolna komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna
przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne i sporządza listę uczniów przyjętych do klas pierwszych
Zespołu Szkół w Kórniku.

2.Limit miejsc w poszczególnych oddziałach Liceum i Technikum – 24 uczniów.

§ 7

1. Kandydat deklaruje wybór klasy oraz języków obcych, określając, naukę którego z nich będzie
kontynuował po szkole podstawowej.

2. Klasy tworzone będą w zależności od liczby osób, które zadeklarowały ich wybór.

3. Do wybranej klasy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę
punktów w postępowaniu kwalifikacyjno-rekrutacyjnym. Uczniowie z mniejszą liczbą punktów uzyskanych
w tym postępowaniu mogą być przyjęci do klasy, w której pozostały wolne miejsca.

§ 8
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1. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone 1 sierpnia 2022r.

2. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych zostaną
ogłoszone 20 lipca 2022 r.

3. Kandydaci zakwalifikowani do pierwszych klas Technikum od 16 maja do 25 lipca
2022 r. są zobowiązani odebrać w szkole skierowanie na badania lekarskie.

4. Kandydaci zakwalifikowani do pierwszych klas Zespołu Szkół w Kórniku są zobowiązani do
potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole w terminie od 20 lipca do 1 sierpnia 2022 r. do godz.
15.00 poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły
i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły).

5. Kandydaci zakwalifikowani do pierwszych klas Technikum są zobowiązani do dostarczenia
w terminie od 20 lipca do 1 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.

6. Wykaz jednostek wykonujących badania lekarskie na terenie województwa wielkopolskiego
znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Adres: https://wcmp.pl/badania-uczniow-i-studentow.html

Odpowiednie badania przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez szkołę, do
której      ubiega się kandydat.

7. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych zostaną ogłoszone 2 sierpnia 2022
r. do godz.13.00.

§ 9

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wglądu do dokumentacji ucznia.

§ 10

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.
2. Komisję powołuje dyrektor szkoły nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem zajęć szkolnych.
3. Komisja pracuje w składzie: przewodniczący i dwóch członków.
4. Pracą komisji kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
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5. Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w § 3.
6. Komisja pracuje od następnego dnia po upływie terminu składania świadectw ukończenia szkoły
podstawowej do dnia ostatecznego ogłoszenia wyników rekrutacji.

§ 11

Tryb odwoławczy:

1. Rodzicom (prawnym opiekunom) kandydata przysługuje możliwość złożenia wniosku do komisji
rekrutacyjno-kwalifikacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Termin
składania wniosku do 5 sierpnia 2022 roku. Wniosek, podpisany przez rodziców (prawnych opiekunów),
należy złożyć w sekretariacie szkoły.

2. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia
wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

3. Rodzicom (prawnym opiekunom) kandydata przysługuje prawo odwołania do dyrektora od
rozstrzygnięcia wyrażonego przez szkolną komisję rekrutacyjną w pisemnym uzasadnieniu odmowy
przyjęcia. Termin złożenia odwołania do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia.
Odwołanie, podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów), należy złożyć w sekretariacie szkoły.

4. Odwołanie rozpatruje dyrektor do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Emilia Stanny
Dyrektor Zespołu Szkół w Kórniku
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Zespół Szkół w Kórniku sekretariat@kornik.edu.pl
62-035 Kórnik  ul. Poznańska 2 www.kornik.edu.pl
tel. 61 8170-256
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