Załącznik nr1
Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 1
§1
1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci
gimnazjum.
2. O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się osoby posiadające
wykształcenie średnie.
§2
Zespół Szkół nr 1 oferuje kształcenie w następujących typach szkół:
a) czteroletnie technikum,
b) branżowa szkoła pierwszego stopnia
c) liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
d) szkoła policealna.
§3
1. Kandydaci do klas pierwszych wszystkich typów szkół funkcjonujących
w Zespole Szkół nr 1 składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
a) podanie,
b) dwie fotografie,
c) świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia,
d) zaświadczenie
o
wyniku
egzaminu
gimnazjalnego
(dotyczy
szkół
ponadgimnazjalnych),
e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie,
f) kartę zdrowia i kartę szczepień oraz książeczkę zdrowia do celów sanitarno –
epidemiologicznych (klasy kucharsko – gastronomiczne) – po przyjęciu do szkoły,
g) umowę o praktyczną naukę zawodu lub zaświadczenie pracodawcy o woli
zawarcia takiej umowy z uczniem (dotyczy wyłącznie kandydatów do klasy
wielozawodowej branżowej szkoły pierwszego stopnia).
2.
Terminy składania dokumentów oraz procedury rekrutacji podaje Dyrektor Szkoły na
tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie w oparciu
o wytyczne MEN, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz niniejszy regulamin.
§4
1. Do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają
świadectwo ukończenia gimnazjum.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego,
b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odpowiednio oceny z języka
polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum w tym:
uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub
finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
e) oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum –w przypadku osób
zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego
zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
3. Przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży kandydat może uzyskać
maksymalnie 200 pkt., w tym:
1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego – wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone
w skali procentowej dla zadań z zakresu:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
będą mnożone przez 0, 2 pkt.
2) 72 punkty z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz fizyki
i astronomii (czteroletnie technikum w zawodach: technik mechanik, technik informatyk,
technik pojazdów samochodowych, technik handlowiec; branżowa szkoła pierwszego
stopnia w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, ślusarz, monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz klasa wielozawodowa) lub
biologii (czteroletnie technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych,
kelner; branżowa szkoła pierwszego stopnia w zawodach: kucharz, cukiernik); punktacja
za poszczególne oceny przedstawia się następująco:
Ocena

Punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

3) 7 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

4) 18punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
zgodnie z zasadami:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty z tytułu:
- finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
- laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
- finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim z tytułu:
- finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt,
- laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej– 4 pkt,
- finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej– 3 pkt,
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
- dwóch lub więcej tytułówlaureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7
pkt,
- dwóch lub więcej tytułówfinalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego–
5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
- tytułulaureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –4 pkt,
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzki :
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 pkt,
- tytułulaureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej– 2 pkt,
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w/w
punktachartystycznychlubsportowychorganizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym - przyznaje się 4 pkt,
- krajowym - przyznaje się 3 pkt,

- wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt,
- powiatowym - przyznaje się 1 pkt.
5) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa § 4 ust. 3 pkt 4, na tym
samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia
w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
6) W przypadku przeliczania na punkty kryterium z za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
- przyznaje się 3 punkty.
4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
przelicza się na punkty oceny z jęz. polskiego, matematyki, historii, wiedzy
o społeczeństwie, biologii, fizyki, chemii, geografii i jęz. obcego nowożytnego,
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum; punktacja za poszczególne oceny
przedstawia się następująco:
Ocena

Punkty

celujący

20

bardzo dobry

18

dobry

13

dostateczny

8

dopuszczający

2

Przy czym:
- język polski i matematyka stanowi sumę tych punktów,
- historia i wiedza o społeczeństwie –suma punktów podzielona przez 2,
- biologia, fizyka, chemia, geografia –suma punktów podzielona przez 4,
- języka obcego nowożytnego – przyznaje się punkty zgodnie z oceną.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego
przelicza się punkty jak wyżej. 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.
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę
z jęz. obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum wg wyżej
podanej punktacji.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu etapu szkoła, o której mowa w ust. 1 nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w § 4 ust. 2.
9. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie
więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.
10. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle
uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjnym będą
rozpatrywane punkty zgromadzone przez kandydata.
11. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole winna być wycofana przez
rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w terminach określonych przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty, a dalsza rekrutacja przebiega z uwzględnieniem
postanowień określonych w § 4 regulaminu rekrutacji.
12. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany
w pierwszej kolejności do szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli spełnia warunki określone
w § 3 ust. 1 regulaminu rekrutacji.
§5
1. Na semestr pierwszy klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może być
przyjęty kandydat, który ukończył gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.
2. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może być przyjęty na pierwszy semestr do
klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
3. Na semestr pierwszy szkoły policealnej może być przyjęty kandydat, który posiada
wykształcenie średnie.
4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki określone w ust. 1 - 3
niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1 i 3, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę udokumentowane kryteria:
1)
w przypadku kandydata niepełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego za rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

w przypadku kandydata pełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat prawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
5. Kryteria, o których mowa w ust. 4 mają jednakową wartość.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, o której mowa w ust. 1 i 3,
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest
brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
§6
1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej (semestr pierwszy) szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie zawierające
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych.
§7
1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
sporządza alfabetyczne
listy kandydatów
zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do
poszczególnych typów szkół.
2. Z postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.
§8
1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży po zapoznaniu się z wynikami
rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole.
2. Potwierdzenie woli, o którym mowa w ust. 1 wymaga złożenia w wybranej szkole
oryginałów dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.
3. Nie złożenie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją
kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie z listy
zakwalifikowanych do przyjęcia.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2017 roku.
2)

