
Regulamin rekrutacji

Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

na rok szkolny 2019/2020

dla absolwentów gimnazjum

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.)

 Art. 149, art. 155, art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), art. 154 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U.poz.586 z 2017 r.).

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

na rok szkolny 2019/2020

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 2 mogą
ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej do liceum ogólnokształcącego
dyrektor szkoły powołuje szkolna komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną, wyznacza jej
przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
3. O kolejności przyjęć do klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 2 decyduje liczba uzyskanych
przez nich punktów rekrutacyjnych



4. 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 2pkt 8 ustawy o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z póz. zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do
Zespołu Szkół Nr2
5. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
-wyniki egzaminu gimnazjalnego
-wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych(w zależności od rozszerzenia programowego
w danej klasie liceum ogólnokształcącego)
-świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
-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 o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim

 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 publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu będą wolne miejsca, na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 Wielodzietność rodziny kandydata
 Niepełnosprawność kandydata
 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 Niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata
 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.



Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Język polski
2. Matematyka
3. Język obcy
4. Przedmiot dodatkowy w zależności od rozszerzenia

 Klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o
społeczeństwie(przedmiot dodatkowo punktowany-historia)

 Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzoną biologią i chemią(przedmiot
dodatkowo punktowany-biologia)

 Klasa matematyczno-informatyczna z rozszerzoną matematyką, fizyką i
informatyką(przedmiot dodatkowo punktowany-informatyka)

 Klasa europejska z rozszerzoną geografią, wiedzą o społeczeństwie i językiem
angielskim(przedmiot dodatkowo punktowany-geografia)

 Klasa sportowa- specjalność piłka nożna i lekkoatletyka z rozszerzoną
geografią lub biologią, językiem angielskim (przedmiot punktowany -
geografia lub biologia)

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Przy przeliczaniu na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego przedstawionego w
procentach wynik z:

 Języka polskiego
 Historii i wiedzy o społeczeństwie
 Matematyki
 Przedmiotów przyrodniczych
 Języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2

2. Przy przeliczaniu na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum za oceny
wyrażone w stopniu:

 Celującym- przyznaje się po 18 punktów
 Bardzo dobrym- przyznaje się po 17 punktów
 dobrym- przyznaje się po 14 punktów



 dostatecznym- przyznaje się po 8 punktów
 dopuszczającym- przyznaje się po 2 punkty

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem- przyznaje się 7 punktów
4. Uzyskanie 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
5. Uzyskanie 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

6. Uzyskanie 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,

7. Uzyskanie 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 nauczana szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty,

8. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4-7,
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

9. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w pkt 4-7, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięciawynosi 18 punktów

10.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

11.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii,
wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka nowożytnego,
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym- przyznaje się po 20 punktów,
 bardzo dobrym- przyznaje się po 18 punktów,
 dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym- przyznaje się po 20 punktów,
 bardzo dobrym- przyznaje się po 18 punktów,



 dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty,
- oraz liczbę punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 2;

c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym- przyznaje się po 20 punktów,
 bardzo dobrym- przyznaje się po 18 punktów,
 dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty,
- oraz liczbę punktów uzyskana po zsumowaniu punktów z tych zajęć
edukacyjnych dzieli się przez 4;

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 celującym- przyznaje się po 20 punktów,
 bardzo dobrym- przyznaje się po 18 punktów,
 dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty,

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,
przelicza się na punkty 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.
13. 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 wymieniona na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym
za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 celującym- przyznaje się po 20 punktów,
 bardzo dobrym- przyznaje się po 18 punktów,
 dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty,



Wniosek o przyjęcie do szkoły

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora szkoły, który zawiera:
 imię, nazwisko, datę urodzenia oraz nr PESEL kandydata
 imiona i nazwiska rodziców kandydata
 adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata
 adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata
 wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej

do najmniej preferowanych
 wskazanie kolejności wybranych oddziałów w szkole w porządku od

najbardziej do najmniej preferowanych
2. Do wniosku dołącza się odpowiednio dokumenty potwierdzające spełnianie przez

kandydata kryteriów o których mowa w zasadach rekrutacji:
 Świadectwo ukończenia szkoły
 Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich

olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

 Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym
publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu
ucznia z problemami zdrowotnymi

 Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny sportowej
(dotyczy kandydatów ubiegających sie o przyjęcie do oddziału o profilu
sportowym )

3. Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za
zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

4. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż
trzech wybranych publicznych szkół

5. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do
publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
która zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej.


