
1

REGULAMIN REKRUTACJI 
DO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W ŁAPACH 

NA ROK SZK. 2018/2019

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

poz. 60)
4. Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  14  marca  2017 r.  w sprawie  przeprowadzania

postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).

5. Zarządzenie  Nr  14/2018  Podlaskiego  Kuratora  Oświaty  z  dnia  29  stycznia  2018  roku  w  sprawie
określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 w województwie podlaskim do:
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I
publicznej branżowej szkoły I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

1. ZASADY REKRUTACJI 
DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, 

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają zaświadczenie
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach egzaminu, 

2) oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych
przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału:

a) liceum ogólnokształcące: fizyka, język angielski, język niemiecki, historia, biologia, 

b) technikum i branżowa szkoła I stopnia: fizyka, język angielski, język niemiecki, historia, informatyka,

3) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 

4) szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

a) uzyskanie wysokiego 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, 

b)  osiągnięcia  w  zakresie  aktywności  społecznej,  w  tym  na  rzecz  środowiska  szkolnego,  w
szczególności w formie wolontariatu. 

3. Zasady przyznawania punktów ( max. 200 pkt.)

1) Za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – max. 100 pkt.
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 Uzyskane wyniki  procentowe z  języka polskiego,  historii  i  wiedzy  o  społeczeństwie,  matematyki,
przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożone
są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2 = 15 pkt. Maksymalna liczba punktów za pięć wyników
procentowych wynosi 500% x 0,2 = 100 pkt.); 

2) Za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych
przez dyrektora szkoły w postępowaniu do danego oddziału - max. 72 pkt.: 

• ocena celująca - 18 pkt. 
• ocena bardzo dobra - 17 pkt.
• ocena dobra - 14 pkt.
• ocena dostateczna - 8 pkt.
• ocena dopuszczająca - 2 pkt.

3) Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.

4)  Osiągnięcia  w  zakresie  aktywności  społecznej,  w  tym  na  rzecz  środowiska  szkolnego,  w
szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt. 

5) Szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max. 18 pkt.: 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty: 

• tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 
• tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
• tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

 b)  uzyskanie  w  zawodach  wiedzy  będących  konkursem  o  zasięgu  międzynarodowym  lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

• tytuł  finalisty  konkursu  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  objętych  ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt 

• tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt 

• tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt

 c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty: 

• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt, 
• dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt, 
• dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt, 
• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt, 
• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt, 
• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;

 d) uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim
lub wojewódzkim: 

• dwóch  lub  więcej  tytułów  finalisty  konkursu  z  przedmiotu  lub  przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt, 
• dwóch  lub  więcej  tytułów  laureata  turnieju  z  przedmiotu  lub  przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt, 
• dwóch  lub  więcej  tytułów  finalisty  turnieju  z  przedmiotu  lub  przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt, 
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• tytułu  finalisty  konkursu  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt, 
• tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt, 
• tytułu  finalisty turnieju  z  przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;

 e)  uzyskanie  wysokiego  miejsca  w  zawodach  wiedzy  innych  niż  wymienione  w  pkt.  5  lit.  a-d,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające
na terenie szkoły, na szczeblu: 

• międzynarodowym – 4 pkt, 
• krajowym – 3 pkt, 
• wojewódzkim – 2 pkt, 
• powiatowym – 1 pkt

 UWAGA!  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu,
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie, z tym że  maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia
wynosi 18 pkt. 

6) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się
na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

a) z języka polskiego i matematyki: - celujący – po 20 pkt - bardzo dobry – po 18 pkt - dobry – po 13
pkt - dostateczny – po 8 pkt - dopuszczający – po 2 pkt 

b) z historii i wiedzy o społeczeństwie: 14 - celujący – po 20 pkt, - bardzo dobry – po 18 pkt, - dobry –
po 13 pkt, - dostateczny – po 8 pkt, - dopuszczający – po 2 pkt oraz liczbę punktów uzyskaną po
zsumowaniu  punktów  z  tych  przedmiotów  dzieli  się  przez  2;  (np.  historia  –  20  pkt,  wiedza  o
społeczeństwie - 12 pkt ; 20+12 = 32 : 2 = 16 pkt.)

c) z biologii, chemii, fizyki i geografii: - celujący – po 20 pkt, - bardzo dobry – po 18 pkt, - dobry – po
13  pkt,  -  dostateczny  –  po  8  pkt,  -  dopuszczający  –  po  2  pkt  oraz  liczbę  punktów  uzyskaną  po
zsumowaniu punktów z tych przedmiotów dzieli się przez 4; (np. biologia – 20 pkt, chemia - 12 pkt,
fizyka – 8 pkt, geografia – 16 pkt ; 20+12+8+16 = 56:4 = 14 pkt.) 

d) z języka obcego nowożytnego: - celujący – 20 pkt, - bardzo dobry – 18 pkt, - dobry –13 pkt, -
dostateczny – 8 pkt, - dopuszczający – 2 pkt.

7) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu  gimnazjalnego lub danej  części  egzaminu  gimnazjalnego  przelicza  się  punkty  w sposób
określony w pkt. 6 oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z
których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część
egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

8) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego  na  poziomie  podstawowym,  przelicza  się  na  punkty  ocenę z  języka  obcego
nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum: - celujący – 20 pkt, - bardzo dobry
– 18 pkt, - dobry – 13 pkt, - dostateczny – 8 pkt, - dopuszczający – 2 pkt.

4.  W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie  postępowania
rekrutacyjnego,  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  przyjmuje  się  kandydatów  z
problemami zdrowotnymi,  ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na
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stan  zdrowia,  potwierdzonymi  opinią  publicznej  poradni  psychologicznopedagogicznej,  w  tym
publicznej poradni specjalistycznej. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli  po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal  dysponuje wolnymi miejscami,  na trzecim
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: 

a) wielodzietność kandydata, 
b) niepełnosprawność kandydata, 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

6.  Laureaci  lub  finaliści  ogólnopolskiej  olimpiady  przedmiotowej  oraz  laureaci  konkursu
przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim  są  przyjmowani  w  pierwszej
kolejności, jeżeli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum.

2. ZASADY REKRUTACJI 
DO SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:

a) posiadają wykształcenie średnie;
b) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1 niż liczba
wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata, 
b) niepełnosprawność kandydata, 
c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakowa wartość.

4.  W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie  postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli szkoła nadal dysponuje miejscami wolnymi, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

3. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1.  W  terminie  7  dni  od  dnia  podania  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i
kandydatów  nieprzyjętych,  rodzic  kandydata  lub  kandydat  pełnoletni  może  wystąpić  do  komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 
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2.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni  od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub
kandydata  pełnoletniego z  wnioskiem.  Uzasadnienie  zawiera  przyczyny odmowy przyjęcia,  w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym 

3.  Rodzic  kandydata  lub  kandydat  pełnoletni  może  wnieść  do  dyrektora  szkoły  odwołanie  od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od
dnia  otrzymania  odwołania.  Na  rozstrzygnięcie  dyrektora  szkoły  służy  skarga  do  sądu
administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.


