
   Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół w Piaskach 

w roku szkolnym 2016/2017   

 

Podstawa prawna:  

1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), 

2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia  

z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232), 

3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie 

warunków i sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, 

poz. 562 z późniejszymi zmianami), 

4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 

Nr 13 poz.125), 

5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, 

poz. 624 z późniejszymi zmianami), 

6. Rekrutacja do publicznych szkół województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017 

Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty 2 stycznia 2016 r.,  

7. Statut Zespołu Szkół w Piaskach, 

8. Decyzja Dyrektora Szkoły o powołaniu Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – 

Kwalifikacyjnej. 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady naboru: 

a) absolwentów gimnazjów do następujących typów szkół: 

 Technikum - 4 letniego  

 Liceum Ogólnokształcące - 3 letniego  

 Zasadniczej Szkoły Zawodowej – wielozawodowej - 3 letniej. 

b) absolwentów liceów i techników do Szkoły Policealnej dla Dorosłych - 

technik bezpieczeństwa i higieny pracy. (posiadają wykształcenie średnie oraz 



zaświadczenie lekarskie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły 

policealnej dla dorosłych (art. 20k ust. 1 pkt 4), 

c) absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum lub 8-klasowej 

szkoły podstawowej do Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ukończyli 

gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową – w przypadku ubiegania się 

o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (art. 20 k ust. 1 pkt 3). 

§ 2 

1. O przyjęciu do Technikum, Liceum Ogólnokształcącego, Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej będzie decydować suma punktów:  

a) za wyniki egzaminu gimnazjalnego, 

b) za oceny na świadectwie z języka polskiego i trzech wybranych zajęć 

edukacyjnych:  

 Technikum  

 Technik pojazdów samochodowych - język polski, język 

angielski, matematyka, fizyka 

 Technik usług fryzjerskich - język polski, język angielski, 

biologia, chemia; 

 Liceum Ogólnokształcące  

  język polski, język angielski, matematyka, geografia; 

 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

–   język polski, język angielski, matematyka, fizyka. 

2. Liczba punków za wyniki egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki 

w gimnazjum, wynosi maksymalnie 100 punktów. Wyniki z pięciu egzaminów 

wyrażone w skali procentowej są sumowane i mnożone przez 0,2; otrzymana suma 

jest sumą punktów za egzamin gimnazjalny 

 

3. Liczba punktów z oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych  

na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 80 punktów.  

Zasady przeliczania ocen na punkty są następujące:  

a) celujący 20 pkt, 

b) bardzo dobry 18 pkt, 

c) dobry 15 pkt, 



d) dostateczny 8 pkt, 

e) dopuszczający 2 pkt. 

4. Liczba punktów za osiągnięcia wpisywane na świadectwie ukończenia gimnazjum 

wynosi maksymalnie 20 pkt, ustalonych według następujących zasad:  

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 4 pkt., 

b) maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach 

o zasięgu co najmniej wojewódzkim, (1 konkurs – 4 pkt., 2 konkursy – 

8 pkt., 3 i więcej – 10 pkt.), 

c) maksymalnie 4 punkty (1 osiągnięcie – 2 pkt, 2 i więcej – 4 pkt.) za jedno 

z poniżej wskazanych osiągnięć: 

 zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych 

organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, 

 zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata  

w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych  

co najmniej na szczeblu powiatowym, 

 zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata  

w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach 

tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym, 

d) 2 punkty za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły 

gimnazjalnej osiągnięć: 

 działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 

wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, 

organizacjami charytatywnymi, 

lub 

 działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza 

w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie 

szkolnym lub organizacjach młodzieżowych, 

 udział w projekcie/programie dydaktyczno – wychowawczym o 

zasięgu co najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, 

potwierdzony osiągnięciem ucznia. 

5. Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać kandydat wynosi 200 pkt. 

6. O przyjęciu do wybranego przez kandydata oddziału będzie decydować liczba 

punktów zgodnie z § 2, pkt 1-7. 



7. Konkursami, o których mowa w § 2 ust. 4 lit. b organizowanymi przez Lubelskiego 

Kuratora Oświaty, są konkursy oświatowe dla gimnazjalistów: polonistyczny, języka 

angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka 

rosyjskiego, języka polskiego - krasomówczy, matematyczny, biologiczny, chemiczny, 

fizyczny, historyczny, geograficzny. 

8. Do publicznych szkół ponadgimnazjalnych w pierwszej kolejności przyjmowani są 

laureaci i finaliści olimpiad i laureaci konkursów przedmiotowych. 

9. Warunkiem przyjęcia do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej jest przedłożenie 

świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia lekarskiego. 

10. O kolejności przyjęcia do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej  będzie decydowało 

spełnienie następujących kryteriów: 

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego przez OKE, 

b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, 

e) problemy zdrowotne ograniczające możliwość wyboru kierunku 

kształcenia (opinia publicznej ppp), 

f) wielodzietność rodziny kandydata, 

g) niepełnosprawność kandydata, 

h) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

i) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

j) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

k) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica, 

l) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

11. Warunkiem przyjęcia do publicznej szkoły dla dorosłych jest ukończenie gimnazjum 

albo 8- letniej szkoły podstawowej w rekrutacji do liceum ogólnokształcącego, 

wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekarskie w przypadku rekrutacji do szkoły 

policealnej 

12. O kolejności przyjęcia do publicznej szkoły dla dorosłych będzie decydowało 

spełnienie następujących kryteriów 



a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje 

opiekę, 

d) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata, 

e) kolejność zgłoszeń. 

 

13. Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 

w gimnazjum przez dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji 

egzaminacyjnej, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od 

kryteriów Regulaminu Rekrutacji. 

14. W przypadku nie uzyskania przez kandydata wystarczającej liczby punktów do 

wybranego oddziału Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna proponuje 

kandydatowi przyjęcie do innego oddziału w miarę wolnych miejsc. 

15. O przyjęciu kandydata z odpowiednią liczbą punktów lecz oceną naganną 

z zachowania podejmuje decyzję Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna. 

16. O przyjęciu kandydatów do Szkoły Policealnej dla Dorosłych oraz Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy liczbie chętnych większej od liczby miejsc 

decyduje rozmowa kwalifikacyjna. 

§ 3 

1. Określa się wykaz dokumentów składanych przez ucznia szkoły gimnazjalnej:  

a) podanie, 

b) oryginał lub potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum 

i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  

w określonym zawodzie w przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do 

Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 

d) 2 zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie, 

e) w przypadku kandydata z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi 

schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

f) zaświadczenie (zaświadczenia) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty 

konkursów o których mowa w § 2 ust.4 lit. b.. 



2. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcie nauki w Zespole Szkół w Piaskach są:  

a) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 

b) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

Niezłożenie potwierdzenia do 26 lipca 2016 r. do godziny 15:00 jest równoznaczne 

z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie 

kandydata z listy przyjętych.  

3. Dokumenty do Szkoły Policealnej dla Dorosłych: 

a) podanie, 

b) świadectwo ukończenia szkoły średniej, 

c) zaświadczenie lekarskie, 

d) 2 zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie. 

§ 4 

1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym w Zespole Szkół w Piaskach: 

Szkoła ponadgimnazjalna 

   Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - do 23 czerwca 2016 

r. (postępowanie uzupełniające do 1 sierpnia 2016r.). 

 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 

gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu od 24 czerwca 

2016 r. do 28 czerwca 2016 r. godz. 15:00, 

 weryfikacja zgromadzonych danych o kandydatach do 30 czerwca 

2016 r. (postępowanie uzupełniające do 3 sierpnia 2016r.). 

 publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych 

do 15 lipca 2016 r. do godz. 10:00, (postępowanie uzupełniające do 23 

sierpnia 2016r. do godz.10:00), 

 wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatów z 

listy kandydatów zakwalifikowanych do 19 lipca 2016 r. , (postępowanie 

uzupełniające do 23 sierpnia 2016r.) 

 potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów 

świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  



do 26 lipca 2016 r. godz. 15:00 do (postępowanie uzupełniające do 26 

sierpnia 2016r. godz.15:00), 

 publikacja list przyjętych oraz nieprzyjętych do 27 lipca 2016 r. do 

godz. 10:00, (postępowanie uzupełniające do 29 sierpnia 2016r. do 

godz.10:00) 

 poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej 

Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 27 lipca 

2016 r. (postępowanie uzupełniające do 29 sierpnia 2016r.). 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoła Policealna 

 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym –od 1 do 23 czerwca 

2016 r. (postępowanie uzupełniające od 21 do 22 lipca 2016r.). 

 weryfikacja zgromadzonych danych o kandydatach do 30 czerwca 

2016 r. (postępowanie uzupełniające do 27 lipca 2016r.). 

 publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych 

do 15 lipca 2016 r. do godz. 10:00, (postępowanie uzupełniające do 17 

sierpnia 2016r. do godz.10:00), 

 potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów 

świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego  

do 19 lipca 2016 r. godz. 15:00 do (postępowanie uzupełniające do 19 

sierpnia 2016r. godz.15:00), 

 publikacja list przyjętych oraz nieprzyjętych do 20 lipca 2016 r. do 

godz. 10:00, (postępowanie uzupełniające do 22 sierpnia 2016r. do 

godz.10:00) 

 poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty 

o liczbie wolnych miejsc w szkole 20 lipca 2016 r. (postępowanie 

uzupełniające do 22 sierpnia 2016r.). 

§ 5 

1. W szkole prowadzona jest rekrutacja elektroniczna. 

2. Kandydaci do szkoły, składają jedynie w szkole pierwszego wyboru podpisaną przez 

rodziców lub prawnych opiekunów deklarację wyboru oddziałów w szkołach, 

o przyjęcie do których się ubiegają. 



3. Rekrutacja do szkoły odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do 

oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów 

wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych 

zgromadzonych przez kandydata, z uwzględnieniem postanowień §4 i §5 Zasad 

rekrutacji, jest wystarczająca do przyjęcia. 

4. Kandydatów obowiązuje składanie kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego do wybranych szkół. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. 

8. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie  

7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do 

sądu administracyjnego. (art. 20zc ust. 8,9) 

9. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikującej przysługuje kandydatowi 

odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie dwóch dni po wywieszeniu listy osób 

przyjętych w poczet uczniów Zespołu Szkół. Dyrektor podejmuje decyzję najpóźniej 

w ciągu 24 godzin od wniesienia odwołania. 

10. Od decyzji Dyrektora Szkoły przysługuje kandydatowi odwołanie do organu 

prowadzącego szkołę w terminie dwóch dni. 

11. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do 

końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

12. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie 



dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

13. Wszystkie inne kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie należy 

interpretować zgodnie z Rozporządzeniami MEN podanymi w podstawie prawnej 

niniejszego regulaminu, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu 

nadzorującego pracę szkoły. 

14. Informacji na temat rekrutacji udziela sekretariat szkoły: 

 poniedziałek - piątek godz. 7:30 – 14:30 

 telefoniczne pod numerem 8158 21 001 

15. Niniejszy regulamin zostaje opublikowany na stronie internetowej szkoły - 

www.zspiaski.pl 

§ 6 

Regulamin wchodzi w życie dnia 11 lutego 2016 roku. 

 

http://www.zspiaski.pl/

