REGULAMIN REKRUTACJI
do XII Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Chemicznego,
Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia
obowiązujący w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie
na rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia
11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.60
• 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. z dnia 14
marca 2017 r.) Dz.U.2017.586
• Zarządzenie Nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.01.2018 r. w sprawie terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół
podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznej szkoły
ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz.59) oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie
województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019

Skróty:
XII LO – XII Liceum Ogólnokształcące;
TCh – Technikum Chemiczne;
TPS – Technikum Przemysłu Spożywczego;
BSS I st. – Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia
§1
1. Do klasy pierwszej:
a) XII Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego,
b) Technikum Chemicznego, Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowej Szkoły
Spożywczej I stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia
gimnazjum, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz
posiadają 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.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w § 1
ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w XII Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Chemicznym,
Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowej Szkole Spożywczej I stopnia, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki

oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora Zespołu Szkół
Chemicznych i Przemysłu Spożywczego jako brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym dla danego oddziału XII LO, TCh, TPS i BSS I st.;
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z
problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4.1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu XII LO, TCh, TPS i BSS I st. nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność 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.
4.2. Kryteria, o których mowa w ust. 4. 1. mają jednakową wartość.
§2
1. Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego powołuje szkolną komisję
rekrutacyjną.
§3
1. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria
uwzględniające oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki
i dwóch wybranych przedmiotów oraz osiągnięcia uczniów zgodnie z zasadami zawartymi w
załączniku nr 1 - Szczegółowe zasady przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty
i punktowania innych osiągnięć kandydatów podczas rekrutacji do XII Liceum
Ogólnokształcącego, Technikum Chemicznego, Technikum Przemysłu Spożywczego,
Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia obowiązujące w Zespole Szkół Chemicznych
i
Przemysłu
Spożywczego
im.
gen.
Franciszka
Kleeberga
w
Lublinie
na rok szkolny 2018/2019.
§4
1. Kandydaci mogą równocześnie składać dokumenty do dowolnej liczby oddziałów w
obrębie wybranej przez siebie szkoły: XII LO, TCh, TPS i BSS I st.

2. Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle
uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.
3. W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna
być wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata w określonych terminach,
a dalsza rekrutacja przebiega z uwzględnieniem postanowień określonych w § 1 i 3
Regulaminu rekrutacji do XII LO, TCh, TPS i BSS I st.
4. W procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym kandydaci posługują się kopiami następujących
dokumentów:
1) świadectwa ukończenia gimnazjum, które jest równocześnie potwierdzeniem osiągnięć,
o których mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu rekrutacji;
2) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
3) dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 Regulaminu
rekrutacji do XII LO, TCh, TPS i BS I st.
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 trzy.
6. W procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie
z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego profilu klasy w XII LO lub zawodu
w TCh, TPS i BSS I st.
§5
1. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji do XII LO, TCh, TPS i BSS I st.
zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki składając w Szkolnym Centrum
Rekrutacji oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w terminie do 6 lipca 2018 r. do
godziny 14.00.
2. Niezłożenie potwierdzenia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne
z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w XII LO, TCh, TPS i BSS I st., co oznacza skreślenie
kandydata z listy przyjętych.
§6
1. Przyjmowanie osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych szkół odbywa się
na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia
2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych
przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej
nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju
pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361).

§7
1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w scentralizowanym
elektronicznym naborze, składają jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkół
ponadgimnazjalnych, podpisaną przez siebie i rodziców lub prawnych opiekunów,
deklarację wyboru oddziałów 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 zawartych w załączniku
nr 1 Regulaminu rekrutacji do XII LO, TCh, TPS i BSS I st., jest wystarczająca do przyjęcia.
§8
1. Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół
ponadgimnazjalnych są przyjmowani do XII LO, TCh, TPS i BSS I st. przez dyrektora Zespołu
Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie na podstawie ustaleń komisji
rekrutacyjnej.
§9
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego XII LO, TCh, TPS i BSS I st. nadal
dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu
Spożywczego w Lublinie przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2018 r.
§ 10
1. Szczegółowe zasady przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty
i punktowania innych osiągnięć kandydatów podczas rekrutacji określa załącznik nr 1
– Szczegółowe zasady przeliczania ocen z wybranych przedmiotów na punkty i punktowania
innych osiągnięć kandydatów podczas rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum Chemicznego, Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowej Szkoły Spożywczej I
stopnia obowiązujące w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen.
Franciszka Kleeberga w Lublinie na rok szkolny 2018/2019.
2. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do XII LO, TCh, TPS i BSS I st. określa
załącznik nr 2 – Terminy składania dokumentów i rekrutacji do XII Liceum
Ogólnokształcącego, Technikum Chemicznego, Technikum Przemysłu Spożywczego,
Branżowej Szkoły Spożywczej I stopnia obowiązujące w Zespole Szkół Chemicznych
i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie na rok szkolny 2018/2019.
§ 11
1. Regulamin rekrutacji do XII LO, TCh, TPS i BSS I st. wchodzi w życie z dniem 23 marca 2018
roku.

