Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej
w Puławach

Regulamin
przyjmowania kandydatów do klas pierwszych
w roku szkolnym 2016/2017

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego.
2. Zarządzenie Nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2016 r. w sprawie
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych na
terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017.

§1
1. Podstawę zakwalifikowania kandydata do Technikum Nr 1 w zawodach: technik ekonomista
i technik spedytor stanowi suma punktów z:
 egzaminu gimnazjalnego,
 przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum( język polski, język obcy,
matematyka, geografia)
 dodatkowych kryteriów zawartych w § 2
2. Podstawę zakwalifikowania kandydata do Technikum Nr 1 w zawodach: technik żywienia i
usług gastronomicznych i technik usług fryzjerskich stanowi suma punktów z:
 egzaminu gimnazjalnego,
 przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (język polski, język obcy,
matematyka, biologia)
 dodatkowych kryteriów zawartych w § 2
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3. Podstawą zakwalifikowania kandydata do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 stanowi suma
punktów z:
 egzaminu gimnazjalnego,
 przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (język polski, język obcy,
matematyka, geografia)
 dodatkowych kryteriów zawartych w § 2

§2

1. Ustala się następujące zasady naliczania punktów:
1) Za oceny na świadectwie z każdego z czterech przedmiotów:
 celujący

- 20 pkt.

 bardzo dobry - 16 pkt.
 dobry

- 12 pkt.

 dostateczny

- 8 pkt.



dopuszczający – 2 pkt.

2) Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.
3) Potwierdzone osiągnięcia o zasięgu ponadwojewódzkim w konkursach wiedzy
organizowanych przez kuratorów oświaty – maksymalnie 10 pkt.
4) Potwierdzone osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim – maksymalnie
10 pkt.
5) Potwierdzone osiągnięcia o zasięgu wojewódzkim w konkursach wiedzy organizowanych
przez kuratorów oświaty – maksymalnie 10 pkt.
6) Potwierdzone osiągnięcia za wiedzę, sportowe lub artystyczne, na szczeblu:
 międzynarodowym – 4 pkt.
 krajowym – 3 pkt.
 wojewódzkim – 2 pkt.
 powiatowym – 1 pkt.
7) Za jedno z poniżej zapisanych osiągnięć na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej
– 2 pkt.
-

-

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 młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach
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młodzieżowych.
-

udział w projekcie /programie dydaktyczno-wychowawczym o zasięgu co najmniej
wojewódzkim, realizowanym na terenie szkoły, potwierdzony osiągnięciami ucznia.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego
Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

25-04-2016

23-06-2016

Wprowadzanie wyników sprawdzianów uzdolnień
kierunkowych

01-06-2016

08-06-2016

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

04-07-2016

04-07-2016

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

04-07-2016

12-07-2016

Publikacja list przyjętych

13-07-2016

13-07-2016

3

