Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 1/2020
Dyrektora Szkół Zakładu
Doskonalenia Zawodowego
im. K.K. Baczyńskiego w Białej
Podlaskiej z dnia 17 maja 2020 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO
Liceum Ogólnokształcącego ZDZ,
Technikum ZDZ,
Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ
na rok szkolny 2021/2022

PODSTAWA PRAWNA:
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze
zm.) - rozdział 6

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610)

•

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 ( Dz. U. poz. 493 z późń. zm.)

§1
1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły
podstawowej.
2. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba zgromadzonych
przez nich punktów rekrutacyjnych, a w razie równej liczby tych punktów dodatkowe
kryteria określone w pkt. 2 § 3. Jeżeli powyższe kryteria nie są rozstrzygające,
ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły.
3. Przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę
następujące kryteria:
a. oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
(są to: matematyka, język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot podany w opisie
każdej klasy),
b. osiągnięcia ucznia:
- ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum lub szkoły podstawowej tj.
• uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem –
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez
kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
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przez inne podmioty działające na terenie szkół;
• osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie
wolontariatu lub środowiska szkolnego;
c. liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów oraz innych
osiągnięć ucznia, o których mowa w punkcie 3a i 3b.
d. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzanego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub w szkole podstawowej , przy czym liczba
ta powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka
polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia ucznia.
4. Listę konkursów, o których mowa w pkt 3, uwzględnianych w procesie rekrutacji
określa Lubelski Kurator Oświaty:
1) polonistyczny
2) języka angielskiego
3) języka niemieckiego
4) języka rosyjskiego
5) języka francuskiego
6) języka hiszpańskiego
7) historyczny
8) języka polskiego - krasomówczy
9) matematyczny
10) fizyczny
11) chemiczny
12) biologiczny
13) geograficzny
§2
1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:
a)100 punktów z egzaminu ósmoklasisty - wyniki egzaminu wyrażone w skali
procentowej dla zadań z zakresu:
• języka polskiego
• matematyki
• języka obcego (poziom podstawowy)
będą mnożone przez 0,35 pkt.
Absolwent gimnazjum lub szkoły podstawowej dodatkowo może otrzymać:
a) 100 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły
podstawowej , zgodnie z zasadą:
• celujący
- 18 pkt
• bardzo dobry
– 17 pkt
• dobry
– 14 pkt
• dostateczny
– 8 pkt
• dopuszczający – 2 pkt
oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum lub szkoły podstawowej , zgodnie z zasadami:
• 7 punktów za ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
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maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych zgodnie z tym co następuje:
Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty:
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
•

b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
– 7 punktów,

interdyscyplinarnego

c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
5 punktów,
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f)

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim:
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej,
artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty
b) krajowym – 3 punkty
c) wojewódzkim – 2 punkty
d) powiatowym – 1 punkt

•3 punkty za osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym, na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
6. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać za oceny
z przedmiotów oraz inne osiągnięcia wynosi 100.
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7. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program
obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego
przedmiotu, przyjmowani są do szkoły i wybranego oddziału niezależnie od wyżej
opisanych kryteriów na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017r.
(Dz.U.2017.586)
§3
1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych
przez nich punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
zgodnie z Rozporządzeniem oraz Ustawą.
2. Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w procesie rekrutacji pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:
a) Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie , sieroctwo oraz przebywanie
kandydata w rodzinie zastępczej, niepełnosprawność kandydata lub jego rodzica,
b) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
3. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów stosuje się następujące
kryteria do momentu zróżnicowania kandydatów:
a) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania, przy czym zastrzega się , że
kandydaci z zachowaniem nagannym nie są preferowani przy pierwszym naborze,
b) kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów za wyniki egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole podstawowej,
c) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych – zgodnie ze
skalą przeliczeniową zawartą w punkcie 1 § 2 Regulaminu,
4. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do
nie więcej niż trzech szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach.
5. W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym posługują się kopiami następujących
dokumentów:
a) świadectwem ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, która jest jednocześnie
potwierdzeniem osiągnięć kandydata wymienionych w punkcie 3 b.,
b) zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
c) do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia – zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.
d) dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do pierwszeństwa przyjęć, w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych w procesie rekrutacji (pkt 8).
6. W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów
zgodnie z deklaracjami kandydatów.
§4
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
Dyrektora Szkoły, który powołuje Przewodniczącego.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
- opracowanie regulaminu rekrutacji,
- przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z harmonogramem rekrutacji oraz obowiązującymi
przepisami prawa,
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- ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
- sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego
3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie
listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów poprzez umieszczenie
listy w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia.
4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.
5. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Szkoły
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia list. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty
otrzymania.
6. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, zawierający szczegółowe
terminy określone przez Kuratora Oświaty w Lublinie.
Najważniejsze terminy dotyczące kandydatów do klas pierwszych szkół
ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022:
17.05.2021 r. - 21.06.2021r. (do godz. 15.00) – złożenie wniosków, w tym zmiana
wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej
jednego rodzica) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
25.06.2021 r. - 14.07.2021r. (do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły przez dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty (dotyczy kandydatów ze szkół nieobjętych rekrutacją
elektroniczną lub kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie
elektronicznym) oraz złożenie wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku
o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.
22.07.2021r. – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz
niezakwalifikowanych.
17.05.2021 r. – 26.07.2021r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania
lekarskie w Ośrodku Medycyny Pracy.
23.07.2021r. – 30.07.2021r. do godz.15:00 – potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli podjęcia nauki (dostarczenie kompletu dokumentów do szkoły, do
której kandydat został zakwalifikowany) - o ile nie zostały dostarczone wcześniej
Uwaga: brak potwierdzenia woli podjęcia nauki skutkuje rezygnacją kandydata
z przyjęcia w pierwszej turze rekrutacji.
02.08.2021 r. godz. 14:00 – publikacja list przyjętych
03.08.2021 r. - 31.08.2021 r. - nabór uzupełniający
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Wykaz klas i punktowanych przedmiotów branych pod uwagę przy rekrutacji na rok
szkolny 2021/2022
Technikum
Technik budownictwa

Technik logistyk

Technik hotelarz

Technik informatyk

Technik usług fryzjerskich

Technik żywienia

Technik pojazdów
samochodowych

Liceum Ogólnokształcące
A – humanistyczno-medialna

B – biologiczno-chemiczna

C - celna

Branżowa Szkoła I Stopnia
Fryzjer

Kucharz

Klasy ponadpodstawowe
język polski
matematyka
informatyka
język obcy - najwyższa ocena
język polski
matematyka
geografia
język obcy - najwyższa ocena
język polski
matematyka
geografia
język obcy - najwyższa ocena
język polski
matematyka
informatyka
język obcy - najwyższa ocena
język polski
matematyka
biologia
język obcy - najwyższa ocena
język polski
matematyka
biologia
język obcy - najwyższa ocena
język polski
matematyka
język obcy - najwyższa ocena
informatyka
Klasy ponadpodstawowe
język polski
matematyka
język angielski
informatyka
język polski
matematyka
biologia
chemia
język polski
matematyka
geografia
język angielski
Klasy ponadpodstawowe
język polski
matematyka
biologia
język obcy - najwyższa ocena
język polski
matematyka
biologia
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Mechanik pojazdów sam.

Wielozawodowa (blacharz
samochodowy,
elektromechanik pojazdów
samochodowych, ślusarz,
elektromechanik, betoniarzzbrojarz, stolarz, murarztynkarz, monter sieci
sanitarnych, monter zabudowy
i robót wykończeniowych w
budownictwie, piekarz,
cukiernik, ogrodnik,
sprzedawca, krawiec

język obcy - najwyższa ocena
język polski
matematyka
informatyka
język obcy - najwyższa ocena
język polski
matematyka
informatyka
język obcy - najwyższa ocena

Kandydaci składają w sekretariacie następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.

wniosek o przyjęcie do szkoły
dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
zaświadczenie wydane przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjną
o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
5. dyplomy laureata konkursów przedmiotowych (jeśli posiada),
6. zaświadczenie wydane przez lekarza Ośrodka Medycyny Pracy,
zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
nauki w danym zawodzie,
7. dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów,
odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności kandydata,
b) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
c) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm. 6),
d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
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