
Regulamin r€hutacji kandydatów do klas pierwszych na rok
szko|ny 202112022 w Ze§pol€ szkól Mechaniczno -
Elektrycznych w Inowrocł&wiu

Po&t!ł. prawn. r€kur.cjil

l, Uslawa z ói. 14 8iudnia 2016I. PFwo ośWiatow€.
2, Uśawa Z.lnia ]4 gludnia 20l6 r, przęny*?owadzające sllvę Prawo oświaiove,
3, Rozpoźąd*nie MinislE Eduroji Na@dowej z dnia 2l sierPnia 2ol9 i § spawie

przeprcwadżbia poslępoweia i€knlaćyjńego o@ pośępowia uupelniającego do
publicznycb pźedszkoli, §ztól, pl&ówek i cenlós.

4, N5 podsiawie § llbaut, 1 rozpoźąrlzenia Miniśra Eduk&ii Neodowei z dnia 20
med '02n l \.pra{e s/!/eEoln}ch m/qlq/r q olEne c/Msego ogfu(xnia
fuilcjono§mia jednostck sysrcmu ośBiaty * związla z zapobiegmien,
pźeciłdżi!łoi€m i zwalćaniem covlD_l9 (Dz. I]. paz. 493 z późn. m.)
dotyczącego leminów loslępowŃia rekrut cineeo. a bldć teminów składmia
dokum€n|ów do łle pieMzych szkól ponMpodsiawovych i kls wĘpnych sżkół
ponMpodśawo!,lch, o łtórych nowa w Ań, 25 Un. 3 uslały trawo oświltowe,

6

ż

l,

] składai€ Miostów o plzię.ie do szkoĘ od l? naja 2o2lr, (poniedzialet) do 2]
czeMa 202ll, (lonjedziałek) do 8odz, 15:00 wnioski poyimy być tr}genercł&e
wsy3lmie elełtroniczn€j rckrutacji (inł óslępny Ędzi€ na stronie

Pźyjnówfuie dokueniów *1malanych pźy Ekiul.cii (świadććtwo ukońcrcnia
szkoĘ podstawowej, zŃwiadczenić o *Tnikacb egminu ósmołldisly, dĘtomy iĘ,)
od 25 creMq 202lr (piąiet) do ] 4 lip.a 202l r, (śrcd.) dó códż. t 5:oo,
ogłośzeni€ listy łandyddtó, zakłElifikowmych i niezałwalifitołmych do przyjęcia
do szkoly 22 lipca 202l r, (czwait€k).
Potwi€nirenie woli pr4jęcia do zsM_E w posia.i przedłóż.ia orygin u śMa.tectwa
ukończenia ytoiy podśtawoBej i ó,],eińr]u aświadcz€nia o vqnikeh e8minu
ósoklaisty o il€ nie zośaly one złożone vczćśnićj, w pźFadku szkoły Fowadżącejkgi cenie zawodowe - tałż zaś,iadcz ia letskieeo awienjącego oitc&nie
o bBku preciwwsłaan zdrcwotnych do podjęcia prałtycznej noŃi awodu od 23
lipq202lr. (!iątek) do 30lip.a 202l r (piąl.ł) do godż, 15:00.
ogłosrcni. listy ladydaiów pźyjęiycn i niążyję§,ch do szkoly _ 2 sierpnia 202lr,
(póniedziałek) do sodz. l4i00.
wniesiedie do d)rekoB szkĄ odwołania od rczst.ł8nię.ia komiśji ćknlac]jnej do
3 dni od dnia oiżymdia Ęaś5dnienit ódDowy pźyjęcią
Drekq sztoły rczpaĘe odwolmie od lozsrzygnięcia końisji Ekfuiacyjnej do 3 dni
od .lnia żłożenja odwołania do drłel.ton szkob.



Kmdydad do kls I z§M-E w lioeodawiu skla.lają ni-j v}Tienione dokmmry:
_ podmie według %n (*agendome w systemie elełfonicznej i€krutacji)

_ świadeclwo ukończenia 9koły,
_ zŃwiadcrenie o q}nikeh eszminuośnioklasisiy,

_ dokMmty potwiądąją* osiącnię€ia edukacyjne, altyśycae. wolonleiat kedydata

drllony. zaśsiadcenia).

wl4.rki€ kerokoDig dokunentów nusZ bvć DotaierdZle za zgodlo§ć z on!i!.ler.

Rcl(rullci. odbit.ć 3ię Ędzie w.dlug DsĘpujłcycb kryleriów punkro§Tch|

Ab§olw€nci szkoly podśawowej, Ędący lauraMi i nna]iślźbi ógólnopolskich olinpild
(ujawsko PomoNliego Kualola ośMaly) pżyjńowmi Ę nisż.]eżnie od kiylenów zaMńyćh
w nidejsz)m dokmsncie.

Kadvdal do klasv I Z§M_E nożg uvskr naksvmalnie 200 Dk|.

l, Liczba punkiów za $1niti e8zminu pizeprowadzon€8o w onainib
mtu naŃi w sP syóó§i ńalśynalnie l00 pk, (cz, hmaiśi,: 40, ł ryn: j. pólski -
20. hiśorili wos 20, cż. ń!t, lizra, 40, wtyn: naifiatyka 20, lrzedn.
prz}Todnioze 20. jęąk obcy na poziońie podśavó§ln , 20). w}nik egzminu
óśnióklbiśty plzedśawiony w prc.e ach zposzczególnych żal.Jesów egminu (lj,
j, polskiego, n3temalyki, his|orii i wos o!ż j, obcego na pozionie podstawo}ryn)
mŃży się pjzez0,2,

2, ocmy z j, pohtiego oiź lż{n §abreych obowiązkowych zajęć edŃeyjnych
uyskee na świadectwie ulończenia §P pźelicz e Ędą na punkty według
następujqcej zas.dy:

oeM.elująca l8pki.

oeńa bardzo dóbia - l7 pkl,

o€m dobr. - 1,1 pkl,

{].€fudost teczńa 8 pkt,

ocena dopuśtzając! 2 płt,

Tźy pnedńioty, kióIć będą bI e pod uw,gę w rckn'Łji: fiit.natyk.l lzyk.,

3, Pmki.cji p.dl€sają ńMież im€ osiąsnię.ia uóaia ńające fuzćnie dla dalsEj
jego edukrcji, t kiejol:

a] ukóńcdie sl z w}Tóżnidi€n 7 pkt,



b) osiąlnię.ia w żawod&h Medzy o zsięcu ponad §ojewjdzrin orgeibwfuych na
podśliMć zwańych porozumień pźez kmbńa oświaty: , l}ful finalis|y _ lo Pk!. , t tul
llWata w kónlu§ie tenatycznym lub intćrdy$yplinmyn 7 pkt, _ q4it fimlśty
w koŃmie ienalycznym lub ińtrdysc}Tlimym - 5 Pki.
c) osiągnię.ia W awodlch Wiedzy koniurs@h or8eiżówoych przez Kujasko
PonoBkiego Kuratoń oświaty _ dwóch lub więej ly1ułóN ffnalist} ]o pkt _ dwólh lub
więaj §rułów lauĘala koilusu ienaiycznegó lub inte,dyscyplinamFr - 7 pkt dwjch tub
Więcej qtułół fińalisty ton|Ęu bnalycznego lub inieidy$yllimne8o - 5 pkt _ l}łul
fbali§ly konkBu pź€dnioiowego ? Pk _ §łUI la@ata koŃĘu ieńat che8o lub
intądyscyplime8o 5 pki fyrul linalisty koŃusu lematycheg; lub
intedyscĘlinm€go 3 płi,

d) a osiągnięcia w ałldsh siedzy, 3ponowych i 9nystycznycn innych óiż
\łlnienionych }ryżj na szcreblu: _ niędz}Ądodo*}m _ 4 pkt kFjo*1n _ ] pkl _

wojewć<tzkin _ 2 pti _ powiato§],m _ l pki

w prłp.dku, gdy klndydrl n. łięc€j nż jed.o gczogóln. osią8ni$i.
wrnielio.. F pkt, b i d wpiśttro na świ.d€cisie lkońae . szkoly, n,kłtinl
liqb. plDktów nożliBy.h do u4sk .i. n w§zyślkj. ośiąenĘ.ń ni. nożo pneiro.żyć
l8 pkr,

€) a łolonlarial rczmiay jató śyśemltycaa, (co najmniej v niePź€NóyD okFsie lo
hiesięcy). udotmentowma dzialalność wykónyMna ocnotóiczo i bćż §]rMgodz€nią np,
*§ana w§ńpńca z domen dziecka, hospicjum, shroniskien ieżąl, olg iz&ińi

Br.k łpisu na ś,i,ddtwie ukońenir §P o okroólonyn rTżej osiqgdęciu
połoduj. ni€n.licZnie punkrół za NĘc tcii.
o.Bir.l dyploDu uzy3kln.go a oliłgnięci! spońołe lub dokubćntuo dzi.|,|noici ł wolonl&it.io, Irloł pPedśrNić w *tol€ picsśżgo ryborU.
f) Minister Edułeji Nsodow€j usĘlił sposób piDlicznia ocen na świadectwie ukończenia
sP .a puntiy s przypad}u. g,ly uczeń zo§tal zwolniony z €gminu
ośmioklaisty 2 dbego zakF§u lub dm€j części lub z całości €82Min!, w c}tówfurt

w pźĘadku róĘorzędnych *}njków Pułlov,ycn kmdydalów. uzyskmych
w poslępowfriu kwlifikacyjóym Konisja RckrutacyjM Ędzi€ b6ła pod uwagęł kolejnóśći n6Ępuiąc€ tr}1eria:

_ uzysl@ liczba pun(tóN na eghini€ ośmioŁsisly,
_ uyskM liczba punltów z Świadeclwo]

_ Uzysłańa liczba puŃ'óW za ime osią8nięcą
_ uanioMó ż plaóweł opiekńcb _ wtcbowawc2ych.

_ mzniowi€ umieszczni w iodżirch zstęlczych,
, kMdydaci z piobImmi z,lrowohymi, ni.p.lnospńMi. !óśiadający opinie
publicznej poBdtri psychologiczno,pedago8icżńej lub imej publicbćj ptra.lni
śFcjalislycbej w sFawie oslaniczod możlivości §lbofu Lienntu lśztałcenia 2e;gĘdu
na śt ! zdrowia kedydala,



o pźyjęciu do szkoly decyduj. iajwiękśza sma puŃtós uzysrdy.h
w po9Ępowiu r€ku!6cyjlym, Istnieje możliwoŚó pźyjęcia kedyóta do
smej sżkole w !źyladku nie akłaliitkowania 9ię do wcreśńej *]braei,

szczgcóly doł-Mąm ofćĄ gdukacyjnćj śzkoĘ na rok 3zkolny ż02I12022

z,niBzcon. są !t §tronie hltnr/zshnr3inowroclał.Dl

ll


