Zasady rekrutacji
do
Technikum
i Branżowej Szkoły I Stopnia
w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych
w Chełmie

na rok szkolny 2021/2022
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§ 1
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY
SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Rodzaj czynności
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Złożenie wniosku, w tym zmiana
wniosku
wraz
z
dokumentami
(podpisanego przez co najmniej
jednego rodzica/prawnego opiekuna) o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
wraz z dokumentami
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły
ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej i o zaświadczenie o
wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz
złożenie nowego wniosku, w tym
zmiana przez kandydata wniosku o
przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do
których kandyduje..
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie
przez
przewodniczącego
komisji
rekrutacyjnej czynności związanych z
ustaleniem tych okoliczności.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych
pod
uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
ustalonych przez wójta (burmistrza lub
prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów
zakwalifikowanych
i
kandydatów niezakwalifikowanych

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 17 maja 2021 r.
do 31 maja 2021 r.
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.
do 6 sierpnia 2021 r.

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r. do
godz. 15.00

-----------------------

do 14 lipca 2021 r.

5 sierpnia 2021 r.

do 21 lipca 2021 r.

13 sierpnia 2021 r.

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.
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Wydanie przez szkołę prowadzącą
kształcenie zawodowe skierowania na
badanie lekarskie
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia
szkoły
i
oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
zewnętrznego, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku o
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie
zawodowe

także
zaświadczenia
lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań
zdrowotnych
do
podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz
odpowiednio orzeczenia lekarskiego o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami i orzeczenia
psychologicznego
o
braku
przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem**.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
ponadpodstawowej
kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc w szkole
Opublikowanie
przez
właściwego
Kuratora oświaty informacji o liczbie
wolnych
miejsc
w
szkołach
ponadpodstawowych
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o
sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
Sporządzenie
przez
komisje
rekrutacyjną uzasadnienia odmowy
przyjęcia.
Wniesienie do dyrektora szkoły
odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie
od
rozstrzygnięcia
komisji
rekrutacyjnej.

od 17 maja 2021 r.
do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r.

od 23 lipca 2021 r.
do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021
r.
do 20 sierpnia 2021
r.
do godz. 15.00

2 sierpnia 2021 r.
- do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

2 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

do 3 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r.

do 3 dni od dnia
wystąpienia o
sporządzenie
uzasadnienia odmowy
przyjęcia
do 3 dni od dnia
otrzymania
uzasadniania odmowy
przyjęcia
do 3 dni od dnia
złożenia odwołania do
dyrektora szkoły

26 sierpnia 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

do 7 dni od dnia
otrzymania
uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia
otrzymania
uzasadnienia
odmowy przyjęcia
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** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia,
rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30
lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do
godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania
terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub
orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do
dnia 24 września 2021 r.
Dodatkowe informacje: 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z
przepisami § 11a 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 póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. 2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w
okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i
uczniów

z

wynikami

postępowania

rekrutacyjnego

w

formie

list

kandydatów

(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do
publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
§2
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do publicznej szkoły
ponadpodstawowej ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen.
1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w
art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe,
1)wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
- mnoży się przez 0,3;
2) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art.44zu ust.3 pkt
4 ustawy o systemie o oświaty,
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a) przedmiotów przyrodniczych,
b) języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0, 2.
2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f
ust. 2 pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, i art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135
ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2
ustawy – Prawo oświatowe wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla
młodzieży może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 200
punktów, w tym:
a) 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,
b) 72 punkty za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
c) 28 punktów za inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej.
3.

Przedmioty punktowane uzależnione są od wybranego kierunku:

Technikum:
 technik budownictwa: język polski, matematyka, wychowanie fizyczne, zajęcia
techniczne,
 technik architektury krajobrazu: język polski, matematyka, zajęcia
techniczne, plastyka,
 technik geodeta: język polski, matematyka, informatyka, zajęcia techniczne,
 technik robót wykończeniowych w budownictwie: język polski, matematyka,
wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne.
Branżowa Szkoła I stopnia:
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: język polski,
matematyka, wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne,
 murarz – tynkarz: język polski, matematyka, wychowanie fizyczne, zajęcia
techniczne,
5



monter sieci i instalacji sanitarnych: język polski, matematyka, wychowanie
fizyczne, zajęcia techniczne.

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7
punktów.
5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
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;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
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;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
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;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
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;
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5) 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,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
6. 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.
7. 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.
8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
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:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
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:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
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:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
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odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty,
przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części
egzaminu egzaminu ósmoklasisty lub dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy
zwolnienie.
10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 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.


Kryteria szkolne:
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w
pkt. 1 i 2, niż liczba wolnych miejsc, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 wielodzietność rodziny kandydata;
 niepełnosprawność kandydata
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 objęcie kandydata pieczą zastępczą;
§3

Tryb odwoławczy
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Uzasadnienie sporządza
się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Rodzic
kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania. Na rozstrzygnięcie służy skarga do Sądu Administracyjnego.
Wszystkie kwestie nieuregulowane w niniejszym
są dotychczas obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

dokumencie

normowane
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