Na podstawie Zarządzenia nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015r.
określa się terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Lublin na rok szkolny 2015/2016
1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznych szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Lublin, rekrutacja prowadzona jest do
klas pierwszych
• liceów ogólnokształcących,
• techników,
• zasadniczych szkół zawodowych.
Uczniowie uczęszczający do gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lublin,
korzystają w systemie elektronicznej rekrutacji z konta założonego przez szkołę gimnazjalną.
2. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
Termin: od 18.05.2015r. do 5 czerwca 2015r., godz. 15:00
Zasady:
Kandydat do klasy pierwszej wypełnia wniosek rekrutacyjny, w którym wskazuje
maksymalnie 3 szkoły ponadgimnazjalne (z dowolną ilością klas w tych szkołach),
w kolejności przez siebie preferowanej.
Wniosek rekrutacyjny można wypełnić:
•

korzystając ze strony internetowej rekrutacja.pg.lublin.eu
(szczegółowe zasady wypełniania wniosku przekazywane są w szkole gimnazjalnej,
na lekcjach wychowawczych i zebraniach z rodzicami)

•

w formie tradycyjnej w sekretariacie szkoły ponadgimnazjalnej (opcja dla kandydatów
rejestrujących się indywidualnie, z gimnazjów prowadzonych przez inne podmioty niż
Gmina Lublin)

Wypełniony i podpisany przez rodziców wniosek rekrutacyjny należy złożyć w szkole
pierwszego wyboru do dnia 5 czerwca 2015r. godz. 15:00
Kandydaci do szkół technicznych lub zawodowych
Kandydaci do szkół technicznych lub zawodowych, oprócz wniosku rekrutacyjnego
dostarczają do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu. Badania wykonywane są
bezpłatnie w Ośrodkach Medycyny Pracy. Wykaz ośrodków i informacja dotycząca badań
znajduje się w załączniku badania lekarskie.
Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się
o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej, stosują się do zasad określonych powyżej.
Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych lub sportowych
Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych lub sportowych, zgodnie z regulaminem rekrutacji
do tego typu oddziału, muszą przystąpić do sprawdzianu umiejętności kierunkowych.
Termin sprawdzianu ustala szkolna komisja rekrutacyjna.
Kandydat, który nie przystąpi lub nie zaliczy sprawdzianu umiejętności kierunkowych nie
będzie zakwalifikowany do oddziału, w którym ten sprawdzian obowiązuje.
3. Rekrutacja kandydatów uczęszczających do gimnazjów w innych gminach lub
prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Lublin
Termin: od 18.05.2015r. do 5 czerwca 2015r.
Zasady:
Kandydat do klasy pierwszej musi zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym lub pobrać
pusty wniosek rekrutacyjny z systemu lub z sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.
Następnie na etapie wyboru szkół i uzupełnienia wniosku postępuje tak jak w punkcie 2.
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4. Punktacja osiągnięć
W pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, oddziału ogólnodostępnego,
integracyjnego,
dwujęzycznego, sportowego przyjmowani są absolwenci szkół
gimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej, laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami określonymi na podstawie art.
22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o systemie oświaty
W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się punkty uzyskane przez kandydata za
osiągnięcia udokumentowane na świadectwie szkolnym ukończenia gimnazjum.
Zasady punktowania osiągnięć w postępowaniu rekrutacyjnym, określone są
w Zarządzeniu nr 10 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2015r. Przedmioty
punktowane do poszczególnych oddziałów określane przez szkolne komisje rekrutacyjne
i opublikowane są w statutach szkół i dodatkowo opisane w ofercie edukacyjnej na stronie
rekrutacja.pg.lublin.eu
Uwaga: wybierając oddziały o różnym profilu nauczania, można mieć różną liczbę punktów
rekrutacyjnych.
5. Wprowadzanie ocen końcoworocznych i osiągnięć kandydatów do sytemu
Kandydaci rekrutowani przez gimnazja prowadzone przez Gminę Lublin
Termin: 19.06.2015r. – 26.06.2015r. godz. 10:00
- oceny i osiągnięcia wprowadza do systemu oraz uwierzytelnia wyznaczony pracownik
gimnazjum. Kandydaci zarejestrowani przez gimnazja prowadzone przez Gminę Lublin nie
dostarczają do szkół ponadgimnazjalnych kopii dokumentów.
Kandydaci rejestrujący się samodzielnie
Termin: 26.06.2015r. 30.06.2015r. godz. 12:00
Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopie świadectw i zaświadczeń
o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Osiągnięcia weryfikuje pracownik szkoły
ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.
5. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia i list niezakwalifikowanych
Termin: 02.07.2015r. do godz. 10:00
6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły ponadgimnazjalnej, do której
kandydat został zakwalifikowany.
Termin: 02.07.2015 do 03.07.2015r. do godz. 13:00
Uwaga: Brak dostarczenia oryginału dokumentów oznacza rezygnację z miejsca
w danej szkole i umieszczenie kandydata na liście niezakwalifikowanych do żadnej
szkoły.
7. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc
Termin: 06.07.2015, do godz. 10.00
8. Rekrutacja uzupełniająca
Termin: 06.07.2015r. do 08.07.2015, do godziny 12.00
Rekrutacja do szkół i oddziałów, które dysponują wolnymi miejscami.
9. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc
Termin: 08.07.2015, godz. 13.00
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Objaśnienia pojęć:
**Ustawa - Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7).
***Rodzice – (art. 3 pkt 10 Ustawy) - należy przez to rozumieć także prawnych
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad
dzieckiem.
Oddział integracyjny (Art.3. ust. 2a Ustawy ) - należy przez to rozumieć oddział
szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3 Ustawy.
Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej wynosi od 15 do
20, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Oddział dwujęzyczny (Art.3. ust. 2bUstawy) - należy przez to rozumieć oddział
szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym
nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch
językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących
język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii
Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć
obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii
ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej, matematykę lub spośród
przedmiotów uzupełniających;
Oddział sportowy (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15
października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania
oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.)
W oddziale sportowym jest prowadzone szkolenie sportowe w jednym lub kilku
sportach, w co najmniej trzech kolejnych klasach szkoły danego typu, dla co najmniej
20 uczniów w oddziale.
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