REGULAMIN REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W CHEŁMIE
na rok szkolny 2021/ 2022
DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH na podbudowie programowej szkoły podstawowej
Technikum (5 – letnie):
- technik elektronik symbol cyfrowy 311408
kwalifikacje - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych (ELM.02);
Eksploatacja urządzeń elektronicznych (ELE.05);
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, technika
próg punktowy: nie mniej niż 90 punktów
liczba miejsc: 15
- technik elektryk symbol cyfrowy 311303
kwalifikacje - Montaż, uruchamiani i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
(ELE.02); Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (ELE.05);
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, technika
próg punktowy: nie mniej niż 90 punktów
liczba miejsc: 15
- technik informatyk symbol cyfrowy 351203
kwalifikacje - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i
lokalnych sieci komputerowych (INF.02); Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami
internetowymi oraz bazami danych (INF.02);
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, technika
próg punktowy: nie mniej niż 120 punktów
liczba miejsc: 15
- technik programista symbol cyfrowy 351406
kwalifikacje -Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami
danych (INF.03.); Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji (INF.04);
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, technika
próg punktowy: nie mniej niż 120 punktów
liczba miejsc: 15
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943
kwalifikacje - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji
(PGF.04); Drukowanie cyfrowe i obróbka druków (PGF.05)
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, technika
próg punktowy: nie mniej niż 100 punktów
liczba miejsc: 15

-technik mechatronik symbol cyfrowy 311410
kwalifikacje - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
(ELM.03); Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (ELM.06);
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, technika
próg punktowy: nie mniej niż 100 punktów
liczba miejsc: 15
- technik mechanik symbol cyfrowy 311504
kwalifikacje - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (MEC.03); Organizacja i nadzorowanie
procesów produkcji maszyn i urządzeń (MEC.09);
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, technika
próg punktowy: nie mniej niż 80 punktów
liczba miejsc: 15
- technik pojazdów samochodowy symbol cyfrowy 311513
kwalifikacje - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (MOT.05);
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (MOT.06);
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wychowanie fizyczne, technika
próg punktowy: nie mniej niż 80 punktów
liczba miejsc: 15
Szkoła Branżowa I stopnia (3 letnia) w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 723103
kwalifikacja - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (MOT.05)
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, technika
próg punktowy: nie mniej niż 30 punktów
liczba miejsc: 15
- elektromechanik pojazdów samochodowych symbol cyfrowy 741203
kwalifikacja - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów
pojazdów samochodowych (MOT.02 )
przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, technika
próg punktowy: nie mniej niż 30 punktów
liczba miejsc: 15

§ 1.
PODSTAWA PRAWNA:
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.
poz. 2156 z dnia 04.12.2015r.),
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.),
3) 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 późn.zm.)
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2019r. w sprawie badan lekarskich
kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkół , studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich Dz. U. z 2019r. poz. 1651
6) Zarządzenie nr 7/2021 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego klas I publicznej szkoły
ponadpodstawowej
7) Statut Zespołu Szkół Technicznych.
8) Statut Szkoły Branżowej
§ 2.
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE (pięcioletnie technikum, branżowa szkoła I stopnia)
1. O przyjęcie do klasy pierwszej: branżowej szkoły I stopnia oraz technikum mogą ubiegać się,
kandydaci którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia
i technikum 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 ponadpodstawowych.
3. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie kryteria wymienione w § 2 ust.5
4. Ustala się następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ośmioklasisty wyrażone w skali procentowej przeliczane na punkty –
ust.5 pkt.1,
2) wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech przedmiotów przeliczane
na punkty – ust.5 pkt.2,
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem –ust.5 pkt.3 lit.a,
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– ust.5
pkt.3 lit.b÷h.
5. Kandydat ubiegający się do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym
maksymalnie 200 punktów w tym:

1) 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty- wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla
zadań z zakresu:
· z języka polskiego będą mnożone przez 0,35 pkt.
· z matematyki będą mnożone przez 0,35 pkt.
· z języka obcego będą mnożone przez 0,3 pkt.
2) 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, informatyki i zajęć technicznych
otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:
a) celujący
- 18 pkt.,
b) bardzo dobry - 17 pkt.,
c) dobry
- 14 pkt.,
d) dostateczny
- 8 pkt.,
e) dopuszczający - 2 pkt.,
3) 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, zgodnie z zasadami:
a) 7 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
b) liczba punktów uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych
porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
c) liczba punktów uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
d) liczba punktów uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– przyznaje się 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
e) liczba punktów uzyskanych w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o
zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w lit. b ÷ e,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
- krajowym – przyznaje się 3 punkty,
- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
g) maksymalnie 18 punktów w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne
osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej.
h) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
6. 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 poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łączne następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata
2) niepełnosprawność kandydata
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
8. Kryteria o których mowa w ust.7 pkt.1÷7 mają jednakową wartość.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub po zakończeniu tego etapu, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na czwartym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę w podanej kolejności,
następujące kryteria:
1) ocena z fizyki
2) średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
3) ocena z zachowania
10. Przepisy ust.6 i 7 nie naruszają uprawnień dzieci innych osób, którym przysługuje
pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły na podstawie odrębnych przepisów.
11. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z
przepisami określonymi w Ustawie o Systemie Oświaty art.22 ust.2 pkt.8 są przyjmowani w
pierwszej kolejności, jeżeli posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
12. Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki przez dyrektora
właściwej terytorialnie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przyjmowani są do szkoły
niezależnie od kryteriów wymienionych w zasadach rekrutacji, a liczba punktów rekrutacyjnych
zgromadzona przez kandydata podwaja się.
13. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZST. Dyrektor
wyznacza przewodniczącego i określa zadania oraz zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej.
14. W procesie rekrutacji kandydaci posługują się kopiami następujących dokumentów:
1) świadectwem ukończenia szkoły podstawowej, które jest równocześnie potwierdzeniem
osiągnięć, o którym mowa w § 2 ust.5 pkt.2 Zasad rekrutacji,
2) zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w §2 ust.5 pkt.1 Zasad
rekrutacji
3) dokumentami potwierdzającymi uprawnienia, o których mowa w §2 ust.5 pkt.3 Zasad
rekrutacji.
15. Kandydaci, składają dokumenty w terminie określonym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
16. Kandydaci do Zespołu Szkół Technicznych biorą udział w scentralizowanym elektronicznym
naborze.
17. W procesie rekrutacji dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z wnioskami
kandydatów, dotyczącymi kierunku kształcenia.

18. Kandydaci składają wniosek jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół
ponadpodstawowych, podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów wniosek wyboru
oddziałów w szkole o przyjęcie, do której się ubiegają.
19. Wniosek składany przez kandydata może zawierać nie więcej niż trzy szkoły w porządku od
najbardziej do najmniej preferowanych a w wybranych szkołach wskazuje oddziały w kolejności
od najbardziej do najmniej preferowanego. Do wniosku dołącza kryteria wymienione ust.7.
Wniosek zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej.
20. Rekrutacja w naborze elektronicznym odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany
jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów
wskazanych w jego wniosku wyboru, od którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych
przez kandydata jest wystarczająca do przyjęcia. Liczba uczniów w oddziale nie przekracza 30
osób, ze względu na zajęcia prowadzone w pracowniach specjalistycznych.
§ 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Komisja sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego.
2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do danego oddziału. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów w porządku
alfabetycznym oraz najniższą liczbę punktów, która uprawia do przyjęcia.
3. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału.
4. Komisja w ciągu 3 dni od dnia wystąpienia wniosku przez rodzica kandydata lub kandydata
pełnoletniego sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
w tym najniższą liczbę punktów, która uprawia do przyjęcia oraz liczbę punktów którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
5. Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do
3 dni od dnia otrzymania odwołania.
7. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sadu administracyjnego. Termin na wniesienie
skargi wynosi 30 dni za pośrednictwem dyrektora szkoły.
8. Przedmioty na poziomie rozszerzonym realizowane zgodnie z podstawą programową oraz
decyzją Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół
Technicznych to: matematyka.
9. Języki obce realizowane w trakcie procesu dydaktycznego w Zespole Szkół Technicznych: j.
angielski III.1 dla kontynuujących naukę, j. niemiecki III.0 dla początkujących, j. niemiecki III.1
dla kontynuujących naukę, j. rosyjski III.0 dla początkujących, j. rosyjski III.1 dla
kontynuujących naukę
10. Przyjmowanie osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych szkół odbywa się na
zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w
sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli

polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych
państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć
wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. 2015 poz. 1202)
11. Bliższych informacji na temat rekrutacji do poszczególnych typów szkół udziela kancelaria
Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie ul. Graniczna 2. tel. 0 82 560-39-31
UWAGA!
Do wniosku (druk do pobrania w kancelarii lub na stronie internetowej szkoły) należy dołączyć:
•trzy fotografie podpisane na odwrocie;
•wniosek bilansowy;
•zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadpodstawowych przez lekarza Medycyny Pracy (skierowania wydaje
kancelaria szkoły w dni powszednie w godzinach 900 do 1400)

