
 

  

REGULAMIN REKRUTACJI 

DO KLAS PIERWSZYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD 

ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2 im. dr Z. KLUKOWSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE 

na rok szkolny 2020/2021 

 

* Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 

* Technikum Hotelarstwa 

3. Technikum Mechaniczne 

4. Szkoła Branżowa I Stopnia  

 Podstawa prawna: 

Ustawa Prawo oświatowe Dz.U.2017.59 

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Dz.U.2017.60 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. 

„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r. poz. 1737) . 

Zarządzenie nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.  

Zarządzenie Nr 5 /2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania 

dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, 

klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych w publicznych szkołach 

ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II 

stopnia. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491) w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 

Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz.530) zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. 

  



 

  

I. Miejsce, forma i rodzaj składanych dokumentów. 

  

1. Rekrutację do klas I prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły. 

2. W roku szkolnym 2020/2021 rekrutacja przeprowadzona będzie przy 

pomocy Systemu Elektronicznego Naboru. 

Wersję papierową dokumentów składa się do skrzynki podawczej 

umieszczonej w przedsionku szkoły w godzinach 8.00 – 15.00 od 

poniedziałku do piątku. Należy zachować zasady bezpieczeństwa 

zgodne z przepisami obowiązującymi w czasie pandemii związanej z 

COVID-19 oraz stosować środki ochrony osobistej przy wykonywaniu 

tej czynności. 

3. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 

Zamojski wybierają na stronie internetowej Systemu szkoły i klasy, do 

których chcą być przyjęci: 

- kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły 

- kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół 

- kandydat ustala kolejność wybranych klas, klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której 

kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi 

najmniej zależy. Są to tzw. Preferencje kandydata. 

     Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021 obejmuje: 

- w Liceum Ogólnokształcącym im. Zamoyskich następujące kierunki 

kształcenia: 

       KLASA LINGWISTYCZNA (rozszerzenia: j. polski, j. angielski, j. hiszpański lub   

                                          j. niemiecki), 

       KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (rozszerzenia: biologia, chemia),   

       KLASA  MATEMATYCZNO-FIZYCZNA (rozszerzenia: matematyka, fizyka) 

- w Technikum następujące kierunki kształcenia: 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, 



 

  

TECHNIK HOTELARSTWA 

- w Technikum Mechanicznym kształcimy w zawodzie 

         TECHNIK MECHANIK 

- w Szkole Branżowej I Stopnia następujące kierunki kształcenia:  

KELNER (nowość), FRYZJER, KUCHARZ, , CUKIERNIK,  MECHANIK 

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 

WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE, MECHANIK 

MOTOCYKLOWY, MURARZ-TYNKARZ, PIEKARZ, SPRZEDAWCA, 

TAPICER, STOLARZ, ŚLUSARZ. 

4. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu podanie i dostarcza je do szkoły 

pierwszego wyboru. Podanie musi być podpisane przez rodzica (lub prawnego 

opiekuna) 

5. Kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej 

dołączają ją do podania. 

  

II. Warunki przyjęcia 

  

1. O przyjęciu do wybranej przez kandydata klasy, decyduje suma punktów uzyskanych 

jako:  

- wynik egzaminu ósmoklasisty 

- punkty uzyskane z przeliczenia ocen ze świadectwa 

- punkty uzyskane za inne, potwierdzone na świadectwie lub innym dokumencie 

osiągnięcia ucznia 

2. Sposób obliczania uzyskanych punktów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 marca 2017 r .Wyniki egzaminu ósmoklasisty (zawarte w 

zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej 

dla zadań z zakresu: 

-  wynik przedstawiony w procentach z:  

a) języka polskiego, 

b) matematyki 



 

  

- mnoży się przez 0,3; 

- wynik przedstawiony w procentach z:  

a) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu 

ust. 3 pkt  ustawy o systemie oświaty, 

b) języka obcego nowożytnego 

- mnoży się przez 0,2. 

3. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej stosujemy następujące przeliczenia: 

        1) ocena celująca - 18 punktów 

        2) ocena bardzo dobra - 17 punktów 

        3) cena dobra - 14 punktów 

        4) ocena dostateczna - 8 punków 

        5) ocena dopuszczająca - 2 punkty 

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.  

5. W przypadku przeliczania na punkty za: 

6. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad-wojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 

punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 

punktów. 

7. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty; 

8. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-12-2019&qplikid=1#P1A376
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=31-12-2019&qplikid=4245#P4245A4
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386?cm=DOCUMENT#art%2822%29ust%282%29pkt%288%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386?cm=DOCUMENT#art%2832%28a%29%29ust%284%29


 

  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 

punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

- przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

- przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 

punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 

punkty; 

9. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad-

wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje 

się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 

przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 

przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty; 

10. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty, 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386?cm=DOCUMENT#art%2822%29ust%282%29pkt%288%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386?cm=DOCUMENT#art%2832%28a%29%29ust%284%29


 

  

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 

11. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia 

w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

12. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. 

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z 

języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, 

fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

1. a) celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

3. c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

4. d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty; 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

1. a) celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

3. c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

4. d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 2; 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

1. a) celującym - przyznaje się po 20 punktów, 

2. b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów, 

3. c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów, 

4. d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

5. e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 4; 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386?cm=DOCUMENT#art%2844%28zw%29%29ust%282%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386?cm=DOCUMENT#art%2844%28zz%29%29ust%282%29


 

  

1. a) celującym - przyznaje się 20 punktów, 

2. b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów, 

3. c) dobrym - przyznaje się 13 punktów, 

4. d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów, 

5. e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, 

na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób 

określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części 

egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy 

zwolnienie. 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 

z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 

2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej 

w stopniu: 

        1) celującym - przyznaje się 20 punktów; 

        2) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów; 

        3) dobrym - przyznaje się 13 punktów; 

        4) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów; 

        5) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty. 

III. Terminarz postępowania rekrutacyjnego  

Terminarz zostanie podany w odrębnym komunikacie. 

  

IV. Terminarz postępowania uzupełniającego  

Terminarz zostanie podany w odrębnym komunikacie. 

 

p.o. dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego 

w Szczebrzeszynie 

Małgorzata Piłat 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386?cm=DOCUMENT#art%2844%28zw%29%29ust%282%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386?cm=DOCUMENT#art%2844%28zz%29%29ust%282%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386?cm=DOCUMENT#art%2844%28zz%29%29ust%282%29
https://sip.lex.pl/#/dokument/16794386?cm=DOCUMENT#art%2844%28zz%29%29ust%282%29

