Planowane oddziały, terminy rekrutacji oraz kryteria naboru
do klas pierwszych w Zespole Szkół w Kocku
na rok szkolny 2018/2019
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
3. 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.
4. Zarządzenie nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r.

Planowane oddziały na rok szkolny 2018/2019
Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Stępnia w Kocku
(nauka trwa 3 lata)
Klasa

humanistycznojęzykowa

przyrodniczospołeczna

Rozszerzenie

Nauczane języki

język polski,

język angielski,

historia,

język niemiecki

przyroda

Punktowane
przedmioty na
świadectwie
gimnazjalnym

język polski,
matematyka,

język angielski

język obcy
nowożytny,

biologia,

język angielski,

historia
język polski,

wos,

język niemiecki

historia i
społeczeństwo,
wychowanie
fizyczne,

język angielski

matematyczno geograficzna

Przedmioty
uzupełniające

matematyka,

język angielski,

geografia,

język niemiecki

ratownictwo
przedmedyczne,
historia i
społeczeństwo,
ekonomia w
praktyce

język angielski

matematyka
język obcy
nowożytny,
biologia,
język polski,
matematyka
język obcy
nowożytny,
geografia
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Technikum Zawodowe w Kocku
(nauka trwa 4 lata)
Zawód

Nauczane języki

technik handlowiec
technik hotelarstwa
technik rybactwa
śródlądowego

Punktowane przedmioty na świadectwie
gimnazjalnym
język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, geografia
język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, geografia
język polski, matematyka, język obcy
nowożytny, biologia

język angielski, język
niemiecki
język angielski, język
niemiecki
język angielski, język
niemiecki

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Kocku
(nauka trwa 3 lata)
Zawód

Nauczany język

monter zabudowy i robót
wykończeniowych w
budownictwie

język angielski,

mechanik pojazdów
język angielski,
samochodowych,
cukiernik, piekarz,
wędliniarz, krawiec,
fryzjer, rolnik,
sprzedawca, kucharz,
rybak śródlądowy, dekarz,
stolarz, lakiernik, elektryk,
tapicer

Punktowane przedmioty
język polski,
matematyka,
język obcy nowożytny,
informatyka
język polski,
matematyka
język obcy nowożytny,
informatyka

Miejsce odbywania
praktyk
RCEZ w Lubartowie
(zapewnia szkoła)
u pracodawców

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kocku
Klasa

Nauczane języki

Rozszerzenie
biologia,

język angielski

biologiczna
język
angielski
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Przedmioty
uzupełniające
historia i
społeczeństwo,

I. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina
Stępnia, Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 .
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Czynności

Termin postępowania
rekrutacyjnego

Składanie wniosków o przyjęcie do
szkoły wraz z dokumentami
od 14 maja do
potwierdzającymi spełnienie przez
15 czerwca 2018 r.
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukończenia
od 22 czerwca 2018 r.
gimnazjum oraz o zaświadczenie o
do 26 czerwca 2018 r.
wynikach.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły i
od 14 maja 2018 r.
dokumentów potwierdzających
do 3 lipca 2018 r.
spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postepowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjną listy kandydatów
4 lipca 2018 r.
zakwalifikowanych i kandydatów
godz. 10.00
niezakwalifikowanych.
Wydanie przez szkołę skierowania na
badania lekarskie kandydatowi w
od 14 maja
przypadku złożenia przez niego wniosku
do 5 lipca 2018 r.
rekrutacyjnego do technikum lub
branżowej szkoły i stopnia.
Przedłożenie przez rodzica kandydata
albo kandydata pełnoletniego oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i
oryginału zaświadczenia o wynikach
6 lipca 2018 r.
egzaminu gimnazjalnego, o ile nie
do godz. 14.00
zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadgimnazjalnej, a w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o
braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
9 lipca 2018 r.
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
godz. 12.00
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Termin postepowania
uzupełniającego
od 9 lipca do 27 lipca
2018 r.

nie dotyczy

od 9 lipca 2018 r.
do 16 sierpnia 2018 r.
do godz. 9.00

do 17 sierpnia 2018 r.
godz. 10.00

do 21 sierpnia 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.
do godz. 14.00

30 sierpnia 2018 r.
do godz. 15.00

8.
9.

Postępowanie odwoławcze w
postępowaniu rekrutacyjnym.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
kuratora oświaty o liczbie wolnych
miejsc w szkole.

od 9 lipca 2018 r.
do 6 sierpnia 2018 r.
10 lipca 2018 r.

od 30 sierpnia 2018 r.
do 26 września 2018 r.
31 sierpnia 2018 r.

II. Terminy składania dokumentów i rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Czynności

Terminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Składanie wniosków o przyjęcie do
szkoły wraz z dokumentami
do 26 czerwca 2018 r.
potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję wniosków o
przyjęcie do szkoły i dokumentów
do 13 lipca 2018 r.
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postepowaniu
rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjną listy kandydatów
do 24 lipca 2018 r.
zakwalifikowanych i kandydatów
godz.10.00
niezakwalifikowanych.
Złożenie przez rodzica kandydata albo
kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
poprzez dostarczenie oryginału
3 sierpnia 2018 r.
świadectwa ukończenia gimnazjum lub
do godz. 15.00
ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile
nie został wcześniej złożony wraz z
wnioskiem o przyjęcie do szkoły.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
8 sierpnia 2018 r.
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
do godz. 10.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
kuratora oświaty o liczbie wolnych
miejsc w szkole.
Postępowanie odwoławcze w
postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin postepowania
uzupełniającego

od 8 sierpnia 2018 r.
do 13 sierpnia 2018 r.
do godz. 10.00

24 sierpnia 2018 r.

do 27 sierpnia 2018 r.

do 29 sierpnia 2018 r.
do godz. 15.00

30 sierpnia 2018 r.

9 sierpnia 2018 r.

30 sierpnia 2018 r.

od 8 sierpnia 2018 r.
do 3 września 2018 r.

od 31 sierpnia 2018 r.
do 25 września 2018 r.
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IV. Kryteria naboru do szkół dla młodzieży wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kocku
na rok szkolny 2018/2019.
1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu
Szkół w Kocku: liceum ogólnokształcącego, technikum zawodowego, branżowej szkoły I
stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum

posiadający świadectwo ukończenia

gimnazjum, a w przypadku kandydatów do technikum zawodowego oraz branżowej szkoły
I stopnia dodatkowo 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 celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje szkolną
komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa jej zadania.
3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje uzyskanie co
najmniej minimalnej liczby punktów, ustalonej przez szkolną komisję rekrutacyjną.
Przy ustalaniu łącznej liczby punktów dla każdego kandydata brane będą pod uwagę
następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu: języka polskiego, matematyki, historii oraz
wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego (poziom
podstawowy),
2) oceny z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ( w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie liceum
ogólnokształcącego i kierunku kształcenia w szkole zawodowej), a w szczególności:
a) Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Stępnia:
 klasa humanistyczno – językowa: historia, język obcy nowożytny
 klasa przyrodniczo-społeczna: biologia, język obcy nowożytny
 klasa matematyczno-geograficzna: geografia, język obcy nowożytny

b) Technikum Zawodowe:
 technik handlowiec: geografia, język obcy nowożytny
 technik hotelarstwa: geografia, język obcy nowożytny
 technik rybactwa śródlądowego : biologia, język obcy nowożytny
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c) Branżowa Szkoła I stopnia: język obcy nowożytny, informatyka
 oddział wielozawodowy: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
rolnik,

rybak śródlądowy,

dekarz,

lakiernik,

sprzedawca,

mechanik pojazdów

samochodowych, krawiec, piekarz, cukiernik, kucharz, wędliniarz, fryzjer, elektryk,
tapicer, stolarz.
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
4) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) 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 konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu;
5) 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 psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
6) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
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4. Absolwent gimnazjum ubiegający się o przyjęcie do klasy branżowej szkoły I stopnia , gdzie
praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy, musi posiadać skierowanie od
pracodawcy na dokształcanie teoretyczne w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół w
Kocku.
5. Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty osiągnięć, o których mowa w pkt.3:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 języka polskiego,
 historii i wiedzy o społeczeństwie
 matematyki
 przedmiotów przyrodniczych
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
będą mnożone przez 0,2.
2) W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: języka polskiego,
matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
3) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
4) W przypadku przeliczania na punkty kryterium, uwzględniające szczególne osiągnięcia
ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum za:
a) 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;
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
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 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;
c) 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;
d) 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,
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 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;
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w literach a) –
d), 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.
f) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w literach a) – e), na tym samym
szczeblu i z tego samego zakresu, 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
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
5) 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.

6) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na
podstawie art.44zw ust.2 i art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka
polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i
języka obcego 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;
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 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
7) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.44zw ust.2 i art.44zz ust.2 ustawy,
przelicza się punkty , w sposób określony w pkt 6), oceny wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu, których dotyczy
zwolnienie.
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8) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podst. Art. 44zz ust.2 ustawy,
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.
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