
Regulamin rekrutacji na rok 2019/2020 
 Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu  

Spożywczego w Lublinie 

 
Nabór do klas pierwszych prowadzonych przez Miasto Lublin jest scentralizowany. 
Szczegółowe przepisy dotyczące procedur rekrutacyjnych zostały określone w: 
- Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) 
- Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2017 r.,poz. 60 z późn. zm.) 
- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610) 
- Zarządzeniu nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w sprawie terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 
 

§ 1. 
W roku szkolnym 2019/2020 ZSChiPS prowadzi nabór do klas pierwszych dla absolwentów 
ośmioletniej szkoły podstawowej. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może 
otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610), w tym: 
1) za wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej, według obowiązującego przelicznika, 
2) z przeliczenia na punkty ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z 
języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (zgodnego z nauczanymi w wybranej 
klasie) oraz jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według przelicznika zawartego w w/w 
Rozporządzeniu 

 
 XII Liceum Ogólnokształcące: 
a. Klasa europejska z rozszerzonym programem języka angielskiego, wiedzy o 
społeczeństwie, geografii 

• język polski; 

• matematyka; 

• język angielski; 

• wiedza o społeczeństwie; 
 
b. Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym programem języka angielskiego lub 
języka niemieckiego, biologii i chemii 

• język polski; 

• matematyka; 

• biologia; 

• język angielski; 
 
 

 
 
 
 
 



Technikum Chemiczne: 
a. Zawód: technik analityk;  
    Specjalizacja: analiza medyczno-kryminalna;   

• język polski; 

• matematyka; 

• chemia; 

• język angielski; 
 
b. Zawód: technik technologii chemicznej;  

    Specjalizacja: ratownictwo chemiczne w straży pożarnej;  

• język polski; 

• matematyka; 

• chemia; 

• język angielski; 
 
c. Zawód: technik optyk 

• język polski; 

• matematyka; 

• fizyka; 

• język angielski; 

 
 Technikum Przemysłu Spożywczego:  
a. Zawód: technik technologii żywności;  
    Specjalizacja: produkcja wyrobów cukierniczych z elementami dietetyki; 
                            produkcja wyrobów piekarskich z elementami dietetyki; 

• język polski; 

• matematyka; 

• biologia; 

• język angielski; 

 
 Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia: 
a. Zawód: cukiernik 

• język polski; 

• matematyka; 

• język angielski; 

• informatyka; 
 
b. Zawód: piekarz 

• język polski; 

• matematyka; 

• język angielski; 

• informatyka; 

 
 
 
 
 



 
c. Zawód: przetwórca mięsa 

• język polski; 

• matematyka; 

• język angielski; 

• informatyka 
 
3) za inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 
b) udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu 
wojewódzkim, 
c) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym – I, II, III miejsce, 
d) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane 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 szkół, 
e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, w tym na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza 
w formie wolontariatu. 

§ 2. 
Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o 
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy 
pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej (szczegółowe regulacje zawarte są w  
art. 132 ustawy - Prawo oświatowe). 

§ 3. 
O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich 
punktów rekrutacyjnych. W przypadku równej minimalnej sumy punktów pierwszeństwo w 
przyjęciu do liceum mają kandydaci w uporządkowaniu hierarchicznym: 
a) kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 
względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym publicznej poradni specjalistycznej, 
b) kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 132 ust. 2 ustawy - Prawo 
oświatowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność 
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie 
kandydata pieczą zastępczą, 
c) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania, 
d) kandydaci, którzy uzyskali najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty, 
e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią 
punktową z przedmiotów obowiązkowych, 
f) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z 
języka polskiego, 
g) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymali najwyższą ocenę z 
języka obcego. 

§ 4. 
Wykaz 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, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 
2019/2020 w województwie lubelskim został ustalony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w 
zarządzeniu nr 10/2019 z 26 lutego 2019 r. 


