
Pszczela Wola, 1 luty 2023 r. 

 

 

Regulamin przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum 

Ogólnokształcącego, Technikum Pszczelarskiego im Zofii i Tadeusza 

Wawrynów i  Szkoły Branżowej I Stopnia w Pszczelej Woli 
 

 

Podstawa Prawna: 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. 

zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)  

Zarządzenie nr 7/2022 Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie w sprawie terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 

Statut ZSR CKZ w Pszczelej Woli. 

 

§ 1 

 

W roku szkolnym 2023/2024 w ZSR CKZ w Pszczelej Woli postępowanie rekrutacyjne 

prowadzone jest do klas pierwszych w następujących typach szkół: 
a) Liceum Ogólnokształcące:  

klasa językowa, 

klasa sportowa (jeździecka), 

klasa sportowa (piłka nożna) 

b) Technikum Pszczelarskie im Zofii i Tadeusza Wawrynów: 

Technik pszczelarz 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

Technik agrobiznesu 

Technik rolnik 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

Technik hodowca koni 

c) Szkoła Branżowa I Stopnia  

w zawodzie: kucharz,  piekarz, jeździec 

 

§ 2 

Nabór do szkół ponadpodstawowych w ZSR CKZ w Pszczelej Woli na rok szkolny 2023/2024 

odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

Aplikacja umożliwiająca zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych oraz 

wprowadzania podań zostanie uruchomiona pod adresem: 

 https://lubelszczyzna.edu.com.pl 

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do szkoły. 



§ 3 

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 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i 

centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737), 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 wybranym oddziale) oraz jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według 

przelicznika zawartego w w/w Rozporządzeniu: 

4-letnie Liceum Ogólnokształcące: 

klasa językowa z biologii 

klasa sportowa z wychowania fizycznego 

(dodatkowo kandydat przechodzi zaliczenie prób sprawności fizycznej) 

  

5-letnie Technikum Pszczelarskie im Zofii i Tadeusza Wawrynów: 

Technik Pszczelarz z biologii 

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych z biologii 

Technik Agrobiznesu z biologii 

Technik Rolnicze z biologii 

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej z geografii 

Technik Hodowli Koni  z biologii 

 

Szkoła Branżowa I Stopnia  

w zawodzie: kucharz, piekarz jeździec z biologii 

3) za inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej:  

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,  

b) 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,  

c) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

zwłaszcza w formie wolontariatu. 

§ 4 

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, za które będą przyznawane punkty w 

rekrutacji do szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2023/2024 

będzie określony w Zarządzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

  



§ 5 

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. 131 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, 

§ 6 

 Osoby będące obcokrajowcami przyjmowane są do Technikum Pszczelarskiego bez egzaminów 

ze względu na brak możliwości odniesienia zasad rekrutacji przyjętych w ZSR CKP w Pszczelej 

Woli do przedmiotów realizowanych w innych krajach. 

§ 7 

 

 W przypadku składania dokumentów do szkół zawodowych niezbędne są badania lekarskie. 


