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Tytuł:  
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 1                               

im. Władysława Grabskiego w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 
 

 

 

Podstawa prawna: 
 

1. Rozdział 2a ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty,  (tekst jednolity.: Dz.U. z 
2015r. poz. 2156 ze zmianami), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2.11.2015r. 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, (Dz.U. 2015, poz. 1942),  

3. Zarządzenie Nr 10  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016r.  
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, 

4. Zarządzenie Nr 15  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2016r.  
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 
szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych 
zawodach na rok szkolny 2016/2017 w województwie lubelskim. 

 

 

 

§ 1 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej  XV Liceum Ogólnokształcącego, (XV LO) i Technikum 
Ekonomiczno-Handlowego, (TEH) ubiegać się mogą absolwenci posiadający świadectwo 
ukończenia gimnazjum. 
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Ekonomiczno-
Handlowego 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 lub 

wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich. 
 

§ 2 
 
1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej do XV LO  
i TEH dyrektor szkoły powołuje:  

a) szkolną komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego,  
b) zespół ds. integracji i wyznacza przewodniczącego. Zespół ma charakter 

opiniujący.  
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2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 
 a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej  

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych, 

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych, 

c)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 
3. Do podstawowych zadań przewodniczącego szkolnej komisji rekrutacyjnej należy: 

a) umożliwienie członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły  

i załączonymi do nich dokumentami, 

b) ustalenie dni i godzin posiedzeń komisji, 

c) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń komisji, 

d) zwoływanie posiedzeń poza ustalonymi terminami.  

 
§ 3  

 
1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu  
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. 
poz. 35, 64 i 195), są przyjmowani do klasy pierwszej w pierwszej kolejności, jeżeli 
spełniają odpowiednie warunki, o których mowa w art. 20f ust. 1,  (tj. posiadają 
świadectwo ukończenia gimnazjum), a w przypadku kandydatów do Technikum 
Ekonomiczno-Handlowego dodatkowo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Wykaz organizowanych przez 
Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów zawodów wiedzy będących 
konkursami o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz olimpiad 
przedmiotowych, za które przyznawane są punkty w rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjalnych znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji. 

2. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez 
nich punktów rekrutacyjnych.   
 
3.  Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, ocen z zajęć edukacyjnych 
wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz innych osiągnięć 
wymienionych w art. 20f, ust2, pkt. 3 i 4 odbywa się zgodnie z zapisami rozporządzenia 

MEN z dnia 2 listopada 2015r.  w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów 

uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym …. (Dz.U. poz. 1942). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=16-03-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2015&qpnr=2156&qppozycja=2156
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=16-03-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=35&qppozycja=35
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=16-03-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=64&qppozycja=64
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=16-03-2016&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=195&qppozycja=195
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Przedmioty  ze świadectwa  ukończenia gimnazjum punktowane w rekrutacji do 
klas pierwszych w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego przedstawia 

poniższa tabela: 

Kierunki kształcenia 
Przedmioty realizowane 

w zakresie 
rozszerzonym/zawód 

Przedmioty 
punktowane  

Klasa 

XV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

politechniczna 
matematyka, geografia, 

język angielski 

język polski, 
matematyka, 

geografia, język 
angielski* 

 
1 al 

usportowiona klasa 
mundurowa 

 biologia, geografia, język 
angielski 

język polski, 
matematyka, biologia, 

język angielski*  
1 bl 

prawnicza 
historia, wiedza  

o społeczeństwie, język 
angielski 

język polski, 
matematyka, historia, 

wiedza  
o społeczeństwie 

 
1 cl 

artystyczna 
język polski,   

historia, język angielski 

język polski, 
matematyka, historia,  

język angielski*  
1 dl 

medyczno -
ratownicza  

biologia, chemia 

język polski, 
matematyka, biologia, 

chemia  
1 el 

psychologiczno-
dziennikarska -

oddział 
integracyjny 

język polski, biologia , 
język angielski 

język polski, 
matematyka, biologia, 

język angielski*  
1fl 

TECHNIKUM 
EKONOMICZNO- 

HANDLOWE 

technik organizacji 
reklamy 

geografia, język angielski 

język polski, 
matematyka, geografia, 

informatyka 
 1at 

technik handlowiec 
biologia, język angielski 

język polski, 
matematyka, biologia, 

język angielski*  
1 bt 

technik ekonomista 
geografia, język angielski 

język polski, 
matematyka, geografia, 

język angielski*  
1 ct, 

technik informatyk  
 matematyka, fizyka 

język polski, 
matematyka, 

informatyka, język 
angielski* 

 
1 et 

 
technik informatyk  

 matematyka, fizyka 

język polski, 
matematyka, 

informatyka, język 
angielski* 

 
1ft 

 

*  - jeżeli absolwent gimnazjum nie będzie miał na świadectwie ukończenia szkoły 

gimnazjalnej oceny z języka angielskiego będzie brana pod uwagę ocena z innego języka 

obcego nowożytnego. 
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§ 4 
 
 
1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa  
w § 1 niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego,  

b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego  

i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły 

jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły, 

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

 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, z wyjątkiem tytułu laureata lub 

finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których 

mowa w  § 3 ust.1, 

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, 

2. 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 stan zdrowia potwierdzonymi opinią publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

3.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu w szkole nadal będą  wolne miejsca, 
na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie 
następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny 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. 

4. Jeżeli zastosowanie kryteriów zapisanych w pkt. 3 a-g nadal nie przynosi 
rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę następujące kryteria: 

a) ocenę zachowania, 

b) procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego, 

c) średnią punktową z przedmiotów obowiązkowych, 

d) ocenę z języka polskiego, 

e) ocenę z języka obcego. 
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5.  Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy 
pierwszej – odział integracyjny - w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. 

6.  W przypadku kandydata zwolnionego na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku 

przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przeliczanie ocen ze świadectwa ukończenia 

gimnazjum na punkty odbywa się zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 

2015r.  w sprawie przeliczania na punkty …. (Dz.U. poz. 1942, art. 10). 

 

§ 5 
 
1. W roku szkolnym  2016/2017 w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego  
w strukturze XV Liceum Ogólnokształcącego  tworzy się oddział integracyjny dla 
uczniów niepełnosprawnych. 

2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 
5 uczniów niepełnosprawnych. 

3.  Do  oddziału   integracyjnego    przyjmowani   będą  uczniowie   głównie   z   niepełno-  
sprawnością ruchową.   

4. W przypadku, gdy liczba kandydatów – spośród uczniów niepełnosprawnych – do 
oddziału integracyjnego jest większa od liczby miejsc w oddziale, o przyjęciu decyduje 
dyrektor szkoły,  po zasięgnięciu opinii zespołu ds. integracji. 

5. Uczeń niepełnosprawny ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej XV Liceum 
Ogólnokształcącego winien złożyć w szkole niezbędną dokumentację: 
 a) podanie rodzica o przyjęcie do oddziału integracyjnego, 
 b) świadectwo ukończenia gimnazjum, 
 c) wyniki  testu  gimnazjalnego,  (nie  dotyczy  kandydatów, którzy  na  podstawie  

    odrębnych    przepisów   zostali   zwolnieni  z    obowiązku   przystąpienia    do  
    egzaminu), 

 d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
e) orzeczenie   o   stopniu  niepełnosprawności  z  instytucji  powołanych  do  ich   
     wydawania. 

 
§ 6 

 
1. Kandydaci do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego  mogą 
równocześnie  składać wnioski o przyjęcie do nie więcej niż trzech różnych szkół 
publicznych i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach (przez szkołę rozumie się 
szkołę  samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu). 

2. We wniosku o przyjęcie do szkoły kandydat określa kolejność wybranych publicznych 
szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. 

2. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle 
uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjnym będą 
rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata. 

3. W procesie rekrutacyjnym kandydaci nie biorący udziału w scentralizowanym 
elektronicznym naborze w województwie lubelskim posługują się kopiami 
następujących dokumentów: 

1) świadectwa ukończenia gimnazjum, które jest równocześnie potwierdzeniem 
osiągnięć o których mowa w § 3 ust. 3  Regulaminu rekrutacji, 
2) zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
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3) dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 2  
Regulaminu rekrutacji. 

5. Trzy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1-2 poświadcza dyrektor 
macierzystego gimnazjum kandydata, (nie dotyczy kandydatów do szkół 
ponadgimnazjalnych  biorących udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze  
w województwie lubelskim). Na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów 
macierzyste gimnazjum jest zobowiązane  poświadczyć przedmiotowe kopie 
uwzględniając jednak liczbę dokonanych wyborów przez ucznia w systemie 
rekrutacyjnym - w sumie nie więcej niż 3. 

6. W procesie rekrutacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie  
z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego rozszerzenia programowego 
(w XV Liceum Ogólnokształcącym) lub zawodu (w Technikum Ekonomiczno-
Handlowym). 
7. Jeżeli do danego oddziału szkoły liczba laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów 
konkursów przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu rekrutacji, jest 
większa niż liczba planowanych miejsc proponuje się zastosowanie odpowiednio § 3 i § 4 
Regulaminu rekrutacji. 
 

§ 7 

1. Kandydaci po zapoznaniu się  z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia 
woli podjęcia nauki w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego  składając   
w szkole oryginały dokumentów, o których  mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu rekrutacji  
w terminie określonym w Zarządzeniu nr 10/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

2. Niezłożenie potwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne  
z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w szkole, co oznacza skreślenie kandydata  
z listy przyjętych. 

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej 
imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 
niezakwalifikowaniu kandydata do klasy pierwszej XV Liceum Ogólnokształcącego  
i Technikum Ekonomiczno-Handlowego.  

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klas pierwszych XV Liceum 
Ogólnokształcącego i Technikum Ekonomiczno-Handlowego, jeżeli w wyniku 
postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane 
dokumenty. 

5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  
i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych XV Liceum Ogólnokształcącego  
i Technikum Ekonomiczno-Handlowego. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

6.  Listy, o których mowa w ust. 3 i 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie w widocznym miejscu w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego  
w Lublinie. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 
alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

7. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 6 jest określany w 
formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej.  

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2014&qplikid=1#P1A6
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rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 
klasy pierwszej XV Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum Ekonomiczno-
Handlowego. 

9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. Uzasadnienie zawiera 
przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do 
przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

10.  Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie  
7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

11. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie rozpatruje 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 10,  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora 
szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 
§ 8 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w Zespole Szkół nr 1  
im. Władysława Grabskiego szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami szkoła 
przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

3. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego 
regulaminu. 
 

§ 9 
 
1.Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 
dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 
okresu, w którym uczeń uczęszcza do Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego. 
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba  że na 
rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i 
postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 
 
 

§ 10 
 
1. Kandydaci do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego  
wezmą udział w scentralizowanym elektronicznym naborze. Jeżeli nasza szkoła jest 
szkołą pierwszego wyboru składają w sekretariacie podpisaną przez rodziców lub 
prawnych opiekunów,  deklarację wyboru oddziałów w szkole lub w szkołach,  
o przyjęcie do których się ubiegają. 

2. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym 
elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do 
oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów 
wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych 
zgromadzonych przez kandydata, z uwzględnieniem postanowień  § 3 i 4 Regulaminu 
rekrutacji, jest wystarczająca do przyjęcia. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2014&qplikid=1#P1A260
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-03-2014&qplikid=1#P1A6
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3. Szczegółowych informacji dotyczących elektronicznego naboru do szkół udziela 
sekretariat szkoły. 

4. Wszystkie czynności administracyjne związane z procesem rekrutacji do klas 
pierwszych w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego przebiegać będą zgodnie  
z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych.  
 

§ 11 
 
1. Kandydaci nieprzyjęci w procesie elektronicznego naboru do Zespołu Szkół nr 1  
im. Władysława Grabskiego mogą być, w przypadku wolnych miejsc, przyjęci do szkoły 
po złożeniu podania, na podstawie decyzji komisji rekrutacyjnej. 
 
2. Przedmioty przeliczane w procesie rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 1 
im. Władysława Grabskiego w roku szkolnym  2016/2017 na punkty rekrutacyjne 
zostały określone w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły, (Zarządzenie nr 4/2016 z dnia  
15 lutego 2016r.). 
 
 
Wykaz załączników do Regulaminu rekrutacji: 

1. Załącznik nr 1 - Zarządzenie Nr 15  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego   

2016r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 

szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej i gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych 

zawodach na rok szkolny 2016/2017 w województwie lubelskim. 

 
 
 
 
 
 
                           Elżbieta Sękowska 
       ………………………………………………………… 
                   (podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 1 
 
Zarządzenie Nr 15  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2016r.  
w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez 
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 
określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach na rok szkolny 2016/2017 w 
województwie lubelskim. 
 
Na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 
2015r. , poz. 2156 z póżn. zmianami) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 
Ustala się wykaz organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół 
podstawowych zawodów wiedzy będących konkursami o zasięgu wojewódzkim i 
ponadwojewódzkim, za które przyznawane są punkty w rekrutacji do gimnazjów: 
 
Konkursy o zasięgu wojewódzkim 
organizowane przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty 

Konkursy przedmiotowe: 
- z języka polskiego 
- z matematyki 
- z języka angielskiego 
Konkursy tematyczne: 
- z przyrody 
- z historii 
- ortograficzny 

Konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowane przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty na podstawie zawartych 
porozumień 

Konkursy tematyczne: 
- „Losy żołnierza o dzieje oręża polskiego” 
- „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie 
Polaków w latach 1914 – 1989” 

 
 
 

§ 2 
 
Ustala się wykaz organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów 
gimnazjów zawodów wiedzy będących konkursami o zasięgu wojewódzkim i 
ponadwojewódzkim oraz olimpiad przedmiotowych, za które przyznawane są punkty w 
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych: 
 
Konkursy o zasięgu wojewódzkim 
organizowane przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty 

Konkursy przedmiotowe: 
- z języka polskiego 
- z języka angielskiego 
- z języka niemieckiego 
- z języka francuskiego 
- z języka rosyjskiego 
- z języka hiszpańskiego 
- z historii 
- z biologii 
- z geografii 
- z fizyki 
- z matematyki 
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- z chemii 
 
Konkurs tematyczny: 
- konkurs ortograficzny 

Konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowane przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty na podstawie zawartych 
porozumień oraz ogólnopolskie olimpiady 
przedmiotowe 

Konkursy tematyczne: 
- „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 
- „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie 
Polaków w latach 1914 – 1989” 
- „25 rocznica wyborów parlamentarnych 
z czerwca 1989r.” 
 
Olimpiada tematyczna: 
- „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 
 
Olimpiady przedmiotowe: 
- matematyczna 
- języka angielskiego 
- informatyczna 

 
§ 3 

 
Ustala się wykaz zawodów sportowych, w których osiągnięcia uzyskane przez 
kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji: 

1. Zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy: 

a) Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dla uczniów szkół podstawowych, 

b) Gimnazjada – dla uczniów gimnazjów. 

2. Zawody sportowe organizowane przez polskie związki sportowe i jednostki 

samorządu terytorialnego. 

3. Zawody sportowe organizowane przez  światowe i europejskie federacje sportowe: 

a) Igrzyska Olimpijskie, 

b) oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata, 

c) oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy. 

 
§ 4 

 
Ustala się wykaz zawodów artystycznych, w których osiągnięcia uzyskane przez 
kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji: 

1. Zawody organizowane przez szkoły i placówki: 

a) Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „Debiuty” 

organizowany przez MDK nr 2 w Lublinie, 

b) Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika” organizowany przez 

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, 

c) Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Józefa Czechowicza organizowany 

przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, 

d) Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza organizowany 

przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, 

e) Ogólnopolski Festiwal Herbertowski organizowany przez ZSO nr 1  

w Lublinie, 

f) Wojewódzko Przegląd Zespołów Tańca Ludowego organizowany przez MDK 

we Włodawie, 
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g) Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych organizowane przez MDK 

„Pod Akacją” w Lublinie, 

h) Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych organizowany przez 

MDK w Puławach, 

i) Przegląd Poezji Śpiewanej im. Marka Grechuty organizowany przez Bursę 

Międzyszkolną nr 2 w Zamościu (zasięg wojewódzki). 

2. Zawody organizowane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, uczelnie i szkoły artystyczne. 

 
§ 5 

 
1. Ustala się miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy wymienionych w § 1 i 2 – tytuł 

laureata lub tytuł finalisty. 

2. Ustala się miejsca uznane w zawodach sportowych organizowane przez podmioty 

wymienione w § 3 o zasięgu: 

1) międzynarodowym: miejsca od 1 do 8, 

2) krajowym: miejsca od 1 do 6, 

3) wojewódzkim: miejsca od 1 do 3, 

4) powiatowym: 1 miejsce. 

3. Ustala się miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych, o których mowa w § 4,  

o zasięgu: 

1) międzynarodowym: miejsca od 1 do 6, 

2) krajowym: miejsca od 1 do 4, 

3) wojewódzkim: miejsce nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, 

4) wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów lub konkursu  

o zasięgu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, z wyłączeniem 

wyróżnień i nagród przyznanych za uczestnictwo. 

 
§ 6 

 
1) Na świadectwie szkoły podstawowej lub gimnazjum może być wymienione uzyskanie 

tytułu laureata lub finalisty zawodów, o których mowa w § 1 i 2. 

2) Na świadectwie szkoły podstawowej lub gimnazjum może być wymienione uzyskanie 

wysokiego miejsca w zawodach sportowych, o których mowa w § 3 co najmniej na 

szczeblu powiatowym, z zastrzeżeniem, że na szczeblu powiatowym dotyczy to wyłącznie 

miejsca nagrodzonego zwycięskim tytułem. 

3) Na świadectwie szkoły podstawowej i gimnazjum może być wymienione uzyskanie 

wysokiego miejsca w wymienionych w § 4 zawodach artystycznych co najmniej na 

szczeblu wojewódzkim. 

§ 7 
 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie. 
 

§ 8 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 


