
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA 
W SPRAWIE WARUNKÓW PRZYJMOWANIA DO SZKÓŁ 

 

W ZESPOLE  SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1  
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

      W BIAŁEJ PODLASKIEJ
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Podstawa prawna: 

 

 

1. ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572), 

 

2. ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 7), 

 

3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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 z późn. zm.), 

 

4. zarządzenie Nr 9 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacjnego na rok szkolny 2014/2015 do publicznych 

gimnazjów i publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim, 

 

5. zarządzenie nr 24/14 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie 

uzgodnienia zasad naboru do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych, szkół  

i placówek prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska na rok szkolny 2014/2015. 

 

 

 

§ 1 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukac ji Narodowej w Białej 

Podlaskiej rekrutacj ę przeprowadza si ę do szkół: 

 1) Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: kuchar z 

  

 2) Technikum nr 1 w Białej Podlaskiej ul. Marszałk a Józefa Piłsudskiego 36  

w zawodach:  

• technik ekonomista 

• kelner 

• technik Ŝywienia i usług gastronomicznych 

• technik handlowiec 

• technik informatyk 
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• technik architektury krajobrazu 

• technik logistyk 

• technik hotelarstwa 

• technik spedytor 

 

3) Szkoły Policealnej Zaocznej w zawodach: 

• technik informatyk 

• technik rachunkowo ści 

• technik administracji 

• technik bezpiecze ństwa i higieny pracy 

• technik eksploatacji portów i terminali 

 

 

§ 2 

REKRUTACJA DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ I TECHNI KUM 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, zwanych dalej 

szkołami,  mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół, prowadzących 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 

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r.  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych lub wyŜszych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów 

doktoranckich (Dz.U. nr 155, poz 1045, z późn.zm.)). 

 

 

§ 3 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkół decyduje scentralizowany elektroniczny system 

naboru. 

2. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje 

liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. 

3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują ustalone przez dyrektora, 

następujące kryteria, uwzględniajace: 

1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
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      ( w zaleŜności od kierunku kształcenia w szkole zawodowej: 

  • technik ekonomista - matematyka, język obcy, geografia; 

  • kelner - matematyka, język obcy, biologia; 

  • technik Ŝywienia i usług gastronomicznych - matematyka, język obcy, biologia; 

  • technik handlowiec - matematyka, język obcy, geografia; 

  • technik informatyk - matematyka, język obcy, fizyka; 

  • technik architektury krajobrazu - matematyka, język obcy, biologia; 

  • technik logistyk - matematyka, język obcy, geografia; 

  • technik hotelarstwa - matematyka, język obcy, geografia; 

  • technik spedytor - matematyka, język obcy, geografia; 

  • kucharz - matematyka, język obcy, biologia; ). 

2)  osiągnięcia ucznia: 

 a)    ukończenie gimnazjum z wyróŜnieniem, 

 b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia  

         gimnazjum,  

3) liczba punktów moŜliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa  

w pkt. 1 oraz za osiągnięcia, o których mowa w pkt. 2;  

4) liczba punktów moŜliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego 

 w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach 

egzaminu. 

 

 

§ 4 

1. Ustalony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty sposób przeliczenia na  punkty ocen z języka 

polskiego i trzech  wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu 

gimnazjalnego  (podanego w procentach), a takŜe sposób punktowania innych osiągnięć 

uczniów wprowadza sie w szkołach. 

 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej  

i technikum dla młodzieŜy moŜe otrzymać w  postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 

punktów, w tym: 

  1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego - wyniki egzaminu gimnazjalnego wyraŜone 

 w skali procentowej dla zadań z zakresu: 

 -  z języka polskiego 

 -  z matematyki 

 -  z historii oraz wiedzy o społeczeństwie 

 -  z przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia 
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 -  z języka obcego (poziom podstawowy) 

           będą mnoŜone przez 0,2 pkt.   

  

 Przykład : uczeń uzyskał z egzaminu gimnazjalnego : język polski – 80% ; 

 matematyka – 65%; historia i wos – 59%; przedmioty przyrodnicze - 70%; język  obcy 

 (poziom podstawy) – 96% 

 po przeliczeniu według wzoru otrzymujemy : 

 80% x 0,2+ 65% x 0,2+59% x 0,2 +70% x 0,2 + 96% x 0,2 =16 +13 +11,8+ 14 + 19,2 = 74 

 Liczba punktów rekrutacyjnych dla ucznia wynosi 74 pkt. 

 

           2) za oceny z zaj ęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia 

  gimnazjum maksymalnie  - 80 pkt: 

− język polski 

− matematyka 

− biologia w zawodzie: technik Ŝywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik 

architektury krajobrazu, kucharz  

− geografia w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec,  technik hotelarstwa, 

technik logistyk, technik spedytor 

− fizyka w zawodzie technik informatyk 

− język obcy ( w przypadku dwóch naliczana jest ocena wyŜsza) 

 przyjmując następujące wartości punktów: 

• celujący     - 20 pkt 

• bardzo dobry  - 18 pkt 

• dobry   - 15 pkt 

• dostateczny   -   8 pkt 

• dopuszczający   -   2 pkt 

 3) 20 punktów za inne osi ągni ęcia wymienione na świadectwie uko ńczenia 

gimnazjum , zgodnie z zasadami: 

a)    4 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróŜnieniem, 

b) maksymalnie 10 punktów za uzyskanie tytułu finalisty w konkursach  

o zasięgu co najmniej wojewódzkim, zgodnie z załącznikiem nr 1  

(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 poniŜej 

wskazanych osiągnięć: 

-   zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na 

szczeblu powiatowym, 
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- 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 poniŜej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły 

gimnazjalnej osiągnięć: 

- działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu (aktywna współpraca 

z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi), 

- działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach 

samorządów młodzieŜy, samorządzie szkolnym oraz organizacjach młodzieŜowych,   

 - udział w projekcie/programie programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu co 

najmniej wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami 

ucznia.                            

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści 

podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani  są do wybranej szkoły 

ponadgimnazjalnej, wybranego oddziału niezaleŜnie od kryteriów, o których mowa powyŜej  

(zasady organizacji konkursów i olimpiad zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.). 

 

 

§ 5 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

pierwszeństwo mają kandydaci, w przypadku których występują poniŜsze kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 Kryteria, o których mowa w powyŜszym punkcie mają jednakową wartość. 

 

1.2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono    
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indywidualny tok nauki, 

1.3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi moŜliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 

poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

2. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie  

dodatkowych kryteriów do momentu zróŜnicowania kandydatów: 

1) kandydaci, którzy otrzymali  najwyŜszą ocenę zachowania, 

2) kandydaci, którzy uzyskali najwyŜszą liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego,  

3) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyŜszą średnią ze 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen na 

punkty zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2), 

4) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyŜszą ocenę 

     z  języka polskiego, 

5) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyŜszą ocenę 

     z języka obcego, 

6) kandydaci, którzy uzyskali najwyŜszą liczbę punktów z części egzaminu 

 gimnazjalnego, zbieŜnej z rozszerzeniem programowym lub przyjętym 

     kierunkiem kształcenia , 

7) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyŜsza ocenę 

     ze wskazanego przez szkołę przedmiotu. 

3. Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przez 

dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjmowani są do szkoły 

ponadgimnazjalnej niezaleŜnie od kryterium, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 4. 

 

 

§ 6 

1.   Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej 

niŜ trzech róŜnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach (przez  szkołę rozumie się 

szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).  Kandydaci do szkół 

ponadgimnazjalnych bior ących udział w scentralizowanym  elektronicznym nabo rze, 

składaj ą jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół   ponadgimnazjalnych, 

podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów,  w niosek o przyj ęcie do szkoły. 

2. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złoŜona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną 

listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjnym będą       rozpatrywane punkty 

rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata. 

3. W przypadku zmiany preferencji wniosek złoŜony w szkole pierwszego wyboru winien być  
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wycofany przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata od dnia 20 czerwca 2014 r.  od 

godz. 8 00 do 24 czerwca 2014 r. do godz. 15 00, a dalsza rekrutacja przebiega z uwzględnieniem 

postanowień określonych w § 3 i 4. 

4.   W procesie rekrutacyjnym kandydaci posługują się kopiami następujących dokumentów: 

 1) świadectwa ukończenia gimnazjum, które jest równocześnie potwierdzeniem osiągnięć, 

 o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, 

 2) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

 3) dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w § 5 ust. 1. 

5. W procesie rekrutacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z wnioskami   

kandydatów, dotyczącymi preferowanego kierunku kształcenia.  

6. Rekrutacja odbywa się w ten sposób, Ŝe kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego 

się na najwyŜszej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego wniosku, do którego 

liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata, z uwzględnieniem postanowień  

§ 3 i 4 jest wystarczająca do przyjęcia. 

7. JeŜeli do danego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej liczba laureatów i finalistów olimpiad oraz 

laureatów konkursów przedmiotowych, o których mowa w § 2 ust. 5 , jest większa niŜ  liczba 

planowanych miejsc proponuje się zastosowanie odpowiednio § 4. 

 

 

§ 7 

1.   Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli 

podjęcia nauki w danej szkole składając w wybranej szkole oryginały świadectwa ukończenia 

gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie 3 lipca 2014 r. od 

godziny 10 00 - 4 lipca 2014 r. do godziny 13 00. 

2.   NiezłoŜenie potwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją 

kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych. 

 

 

§ 8 

Przyjmowanie osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych szkół odbywa się na 

zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010r. w 

sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych  przedszkoli, szkół, 

zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, 

dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. Nr 57, 

poz. 361). 
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§ 9 

1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i ogłoszeniu wyników rekrutacji informacje 

o wolnych miejscach w szkołach udzielać będą punkty informacyjne umiejscowione w Kuratorium 

Oświaty w Lublinie oraz w Oddziałach Zamiejscowych: 

1) Kuratorium Oświaty w Lublinie ul. 3 Maja 6; 

 2) Oddział Zamiejscowy w Chełmie pl. Niepodległości 1; 

 3) Oddział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41; 

4) Oddział Zamiejscowy w Zamościu ul. Lwowska 19. 

 

 

§ 10 

1. Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół  

 ponadgimnazjalnych są przyjmowani do szkół przez dyrektorów na podstawie ustaleń 

 komisji rekrutacyjnej. 

2. Załącznik nr 1 określa listę konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego 

Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do szkół 

ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego na rok szkolny 2014/2015. 

 

 

§ 11 

Rekrutacja do Szkoły Policealnej Zaocznej 

 

1.  Do  klasy pierwszej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają: 

1) wykształcenie średnie; 

2) 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; 

2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niŜ 

liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 

uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność rodziny kandydata; 

c) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę; 

d) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

PowyŜsze kryteria mają jednakową wartość. 

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
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rekrutacyjnego lub jeŜeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń. 

 

 

§ 12 

Komisja rekrutacyjna 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora, 

który wyznacza jej przewodniczącego. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej naleŜy w szczególności: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjetych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

3. W terminie określonym przez kuratora oświaty szkolna komisja rekrutacyjna podaje do 

publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie 

wolnych miejsc.  

4. W ciągu 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w/w informacji rodzic kandydata moŜe 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata. Wniosek musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie złoŜenia wniosku.  

Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od chwili wpłynięcia wniosku od 

rodzica kandydata. Zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym liczbę punktów, którą 

kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

5. Rodzic kandydata moŜe wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie 

w terminie 7 dni od jego otrzymania.  

6.  Na rozstrzygnięcie  dyrektora szkoły słuŜy skarga do sądu administracyjnego. 

 

Niezachowanie terminu wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata oraz odwołania powoduje bezskuteczność wniesionego środka. 

 

 

 Regulamin w sprawie warunków przyjmowania do szkół wchodzi  w Ŝycie z dniem  

28 lutego 2014 roku. 
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Załącznik Nr 1 

Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla 

uczniów gimnazjów, za które będą przyznawane punkty w rekrutacji do ponadgimnazjalnych 

województwa lubelskiego na rok szkolny 2014/2015. 

 

Konkursy organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości 

lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, co w postępowaniu 

rekrutacyjnym wyczerpuje postanowienie § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 

publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 

z późn.zm.): 

Konkurs polonistyczny 

Konkurs języka angielskiego 

Konkurs języka niemieckiego 

Konkurs języka francuskiego 

Konkurs języka rosyjskiego 

Konkurs języka hiszpańskiego 

Konkurs języka polskiego – krasomówczy* 

Konkurs historyczny 

Konkurs biologiczny 

Konkurs geograficzny 

Konkurs fizyczny 

Konkurs matematyczny 

Konkurs chemiczny 

                                                 
* Dotyczy tylko konkursów krasomówczych, które odbyły się do roku szkolnego 2012/2013. 


