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na rok szkolny 2020/ 2021

1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora
Szkoły.

2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwotanie do dyrektora szkoty.

3. 0 przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólmksztalcącego, technikum, branżowej szkoły 1 stopnia

mogą ubiegać sĘ absolwenci szkoły podstawowej.

d

4. 0 przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły 11 stopnia mogą ubiegać się absolwenci

zasadniczej szkoły zawodowej oraz absolwenci branżowej szkoły 1 stopnia.

5. Kandydaci ubiegający sĘ o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły pomdpodstawowej prowadzącej
kształcenie zawodowe muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań

zdrowotnych do kształcenia
w określonym zawodzie.

6. Kandydat ubiegający się do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży może w

postępowaniu rekrutacyjnym otrzymać maksymalnie 200 punktów.
ABSOLWENa SZKOŁy PODSTAWOWEl

7. Ząsadv Drzvznawanla Dunktów za ocenv uzvsJ<ane w szkołe Bodstnm«J 1 s=czeEólne osląmlęcla iięzn!ai.

1)

Przeliczanie m punkty ±ĄĄ/ników eflaminu ósmoklasistv -maksymalnie 100 punktóv`/:
• język polski -0,35 punktu za każdy uzyskany procent,

• matematyka -Oj5 punktu za każdy uzyskany procent,
• język obcy mwożytny -0,3 punktu za każdy uzyskany procent.
W przypadku osób zwolnionvch z obowiazku DrzvstaDienia do eEzaminu ósmoltlasisaL przelicza się na punkty oceny
z języka polskiego, matematyki, języka obcego mwożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoh/

podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym -przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym -przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym -przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym -przyznaje się po 10 punktów;
2) języka obcego no`^/ożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym -przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym -przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym -przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym -przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym -przyznaje się 5 punktów.
PRZEUCZANI E NA PUNl(Tlr OCEN Z JEZYl{A PołrsłqEGO. MAT"ATYło I DWócłl WYBRANYcl[l, OBOwtĄZKOV`/YęE
ZAJEĆ EDUKACYJNYU WYMIENIONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA: SZKOŁY PODSTAWOWEJ/ZASADNICZEJ

SZKOŁY ZAWODOWEJ -maksymalnie 100 punktów:

a.

celujący-18 punktów

b.

bardzo dobry-17 punktów

:. :#P.Usn:uón%óW
e.

dopuszczający-2 punkty.

PUNKTOWANE OBOWIAZKOWE ZAJECIA EDUKACYJNE:

A.

8.

Liceum of!ólnokształcace:
a)

język polski,

b)

matematyka,

c)

język obcy nowożytny,

d)

biologia lub geografia lub historia

Technikum w zawódach: technlk mechanizaę)i rolnlctwa l agrotronłkL technik informatyk, technik urządzeń

1 systemów energetyki odnawialneJ:
a)

język polski,

b)

matematyka,

c)

język obcy nowożytny,

d)

fizyka lub infomatyka

Technikum w zawodąch± technik żywłem 1 usług gastronomlcznych, technik hotelarstwa, technik arcmtektury
krajobrazu:
a)

C.

język polski,

b)

matematyka,

c)

język obcy nowożytny,

d)

biologia lub geografia lub historii

D.

Branżowa szkoła l stopnla:

B_Tanżowa szkoła ll stopn]E:

język polski,

a)

język polski,

b)

matematyka,

b)

matematyka,

c)

geografia,

c)

geografia,

d)

infomatyka

d)

informatyka

a)

PRZELICZANIE NA PUNl(TY OSIAGNIEĆ WYMIENIONYU NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ/

ZASADl\llczEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ -maksymalnie 18 punktów:

a)

ukończenie szkow podstawowęj/zasadniczej szkoĄ/ zawodowej z wyróżnieniem -7 punktów,

b)

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym

przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

>

tytuh] finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów

>

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów

>

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów,

C)

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

>

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych -10 punktów

>

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych -4 punktów

>

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych -3 punktów,

d)

uzyskanie

w

zawodach

wiedzy

będących

konkursem

o

zasięgu

wojewódzkim

organizowanym

przez kuratora oświaty:

>

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów

>

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów

>

dwóch lub więcej tytułówfinalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego-5 punktów

>

tytuł finalisty konkursu przedmiotowego -7 punktów

>

tytułu bureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów

>

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -3 punkty,

e) uzftnie Mplćego mep w zawodadi wieclzy innych nE wczesnęi wmienionę, ammmm hb sportowydi,
organEowanychprzezkuratoraośriaq/lubinnepodmiotynaterenieszkoh/,mszczeblu:

>

międzimarodoMĄm-4p\rHi

> kmm-3"

> wdewódznm-2qinku

> riatDwm-iuĄti®
f)

w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,

artystycznych, sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/zasadniczej

szkoły zawodowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi

18 punktów.
g) |pm za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoh/ podstawowej/zasadniczej
EI

szkoły zawodowej osiągnięć:
>

działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie !±!e±gnta±!a±!± - aktywna współpraca

z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi lub
>

działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów

młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach rnłodzieżowych.

8.

W przypadku większęj liczby kandydatów niż liczba wolnych mięisc w szkole m pierwszym etapie

postępowaniarekrutacyinegosąbrampoduwagęłącznienastępującekryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/zasadniczej szkoły zawodowej oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej

3) =:a## buTom;:ndjawstakg;Wp#T##:a=a#:gjjnst#z:::dgo°w°edjdzz#';żnjenjem;

-

4) szczególne osiągnięcia wymienione na Świadectwie ukończenia szkoły podstawowe/zasadniczej szkoły

zawodowej:
a) uzyskanie wysowego 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

ogólmpolskiej

olimpiady

przedmiotowej

oraz

tytutu

laureata

konkursu

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności

w formie wolontariatu;

9.

W przypadku rówmrzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów zj[Q±!ęmami zdrowQ!nymi,
ograniczającymimożliwośdwyborukierunkuksztatceniazewzględunastanzdrowia,potwierdzonymiopinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni speęjalistycznej.
10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, m trzecim etapie

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a)

wielodzietność rodziny kandydata,

b)

niepetnosprawność kandydata,

c)

niepełnosprawnośćjednego z rodziców kandydata,

d)

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

11.Wprocesierekrutacyjnymkandydaciposługująsiękopiaminastępującychdokumentów:
1)

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/zasadniczej szkoły zawodowej, które jest równocześnie

potwierdzeniem osiągnięć,
2) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

12. Kopie

dokumentów,

o

których

mowa

w

pkt.

9

poświadcza

dyrektor

macierzystego

szkoły

podstawowej/zasadniczej szkoły zawodowej kandydata.
Art.95. ust 1 ustawy z dnia 22 Iistopada 2018 r. o zmianie ustwy -Pmwo Oświabwe
.Na lata szkolne 2020/2021-2022/2023 na semestr piełwszy klasy 1 publicznej branżowej szkoD 11 stopnia prz»muje się również kandydatów
będącychabsohA/entamidotychczasowejzasadniczejszkoDzawodowej,którzyrozpoczęlikształceniewtejszkolepocząwszyodrokuszkolnego
2012/2013..
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UZUPEŁNIAJĄCYM

od 11 maja 2020 r.do23czerwca2020 r.dogodz.i5oo(wydaniewtymterminieprzezszkołęprowadzącąkształceniezawodoweskierowanianabadanie

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych
czteroletnich liceów ogól nokształcących, pięcioletnich
techników i trzyłetnich branżowych szkół 1 stopnia
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22 Iipca 2020 r.
do 27 lipca 2020 r.dogodz.i5oo

lekarskie)•;=*:):e`dyrektop±
od Z6 czerwca 2020 r.do30czerwca2020r.dogodz.i5oo

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoty
2.

ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły
oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu

niedotyczy

'-

Ósmoklasisty.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
3.

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie

do 2. czerwca 2020 r.

do 29 Iipca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do 16 sierpnia 2020 r.

13 lipca Z020 r.

17 sierpnia 2020 r.

od 11 maja 2020 r.
do 14 lipca 2020 r.

od Z2 Iipca 2020 r.
do 18 sierpnia 2020 r.

od 13 lipca do 20 Iipca
2o2o r.
do godz. i5oo

od 17 sierpnia do
21sierpnia 2020 r.

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Weryfikacjaprzezkomisjęrekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie
4.,

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
potwierdzonych przez wójta(burmistrza lub
prezydenta) okoliczności wskazanych w
oświadczeniach.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
5.

6.

rekrutacyjną listy ka ndydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.Wydanieprzezszkołęprowadzącąkształcenie
zawodowe skierowania na badania lekarskie.Potwierdzenieprzezrodzicakandydata

albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci
przedłożenia orvEinału świadectwa ukończenia szkow i
orvEinału zaświadczenia o wynikach egzaminu

7.

zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

::::c::Pw°sYi:::.y:d::Z;:::;:ah]::a{jsekj::Oa:j:raku
pojazdamił} lub orzeczenia psychologicznego o braku

przeciwwskaza ń psychologicznych do kierowaniaPojazdem2).
8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

Zl lipca 20ZO r.

do godz. i50024sierpnia20ZO r.

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych.

do godz. i4oo

do godz. i4oo

21 Iii}ca 2020 r.

24 sierDnia 2020 r.

do 22 lipca 2020 r.

do 25 sierpnia 2020 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły
9.

ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole.
Opublikowanie przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

10.

informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach

ponadpodstawowych.
11.

12.

13.

14.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 28 lipca 2020 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia
odmowy przyjęcia.
Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od
rozstrzygnięcia kom isji rekrutacyjnej.

do 5 dni od dnia wystąpien ia o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia otrzymani a uzasadnienia odmow

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od
rozstrzygnięcia kom isj.i rekrutacyjnej

`t

do 31 sierpnia 2020 r.

przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora
szkoty

" - dotyczy sżkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, do której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego przewiduj e przygotowanie do uzyskania umiej ętności kierowania poj azdem silnikov`/ym
2)-dotyczysżkołyprowadzącejkształceniewzawodzie,dokeórejpodstawaprogramowakształceniaw2awodziesżkolnictwa

branżowegoprzewidujeprzygotowaniedouzyskaniaumiejętnościkierowaniapojazdemsilnikowymwzakresieprawajazdy
kategorii c i c+E
'-

mgr
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