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R€g lamin
rekrutAcji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny
202212023 w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

w lnorrlocławiu

Pod.r,Bt prNĘ tkrut,cji:

1, U.rnw z dni. 14 gru.lni, żlli6l Prrwo oświltot. (D,. U. z 20żr L poz.lo82),

2. zarĄdbni. Nr 512022 Klj.w§ko_PonoBkiĘo Knntor. ośvi,ry z d.i! 2l *ycztri.
20żź i Ę 3prtłić okrcśleni. lerninóĘ pn.prosadż.ńi! pogtępoł.nit r.krur.cyj!€so
i po§r$ołlni, uapelni.jłcgo, s łn t.rniŃw śllJad$i. dok!h.!tół, .a roł
*kolDy 2022ź023 do: puhli.żny.h lzkól podst!łowycn dh doroslych, kl.l t
plbli.ztrycn ekól ponidpodsbłMych i !, sgDecrr pić83ży kbs I publioy.h
br.nżoĘci §zkól Ir 3topdi, i public.ych 3zkól polic.lnycn w woj.Bództłi€

3. Rozpo.4dz..ie Ministr. Eduk cji Nłodołej z dnit 2l §ierpni. ż019 r. ł §Drasie
pneprołldanil pośtępołrnir rćkrntfuyjnĘo or.z postępos.nb Dzupćltrirjąceso do
pDbli.zny.h pźedsztoli, szkóll Dlt ówćk i c.trtrów (Dz. U. z żOr9 Ł poz,l73?).

ł. R@porz4drenie MilisrE Eduk.cji Narodołej z dni, ż0 nir.t 2020 r, B sprlwie
§e€óltrycn ronĘnń w okr6i€ a.sow.3o ogra.iqo.i, fulkcjonowa.i. j€dDośl.k
śyśteDu ośsi.ry B ryiązku z z.pobiĘ.lien, pźeiłdzial,ni.b i alcz.Diem
covlDl9 (Dr U,2020 poz ł93,zpóźn.zn.).

l, skladmie Miosków o przyjęcic do groly od 16 ń!j. 2022 i (poni.dzj.ł.k) do 21
chN.! 2022 r, (łtor€k) do god2. 15:00 wnioski powimy być srysenemwóe
w syst€ni€ el€kitoóicżóej Ekrutacji (liŃ donępny będzie na śronie

Pźyjńowanie dokunentów $magmych lży rćkrulacji (śsiad€ciwo ukończenia
szkoły podśawowej. zświadcreóie o ł]hikach egzaminu ósDoklsisly, d}plony iĘ.)
od24aeBca2022 L (pi{tćk) do 12ljp.t 2022 i (storgk) do codz.15:00,
ogłosrenie listy kmdydaół, akłalifikowaycb i niezałyalinłowanych do pźyjęcia
do sztoł 19 fipu 2022 .. (łtorck),
Potwicrdżmie łoli plzyjęcia do zsM_E w pośaci pizedłojżf.ia oolinału świad€cila
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ukończenia szkory Podsrawowej i ory8inalu aświadchia o !§óikach e€żminu
ósmoklsisly o ile ni€ zNta]y on€ złożone wczśniej, w pź$adku szkoły prowadzącej
kszialc.ni€ zwodowe , €tze żświadcćnia lekmkiego zawieiająe8o oiz4hi€
o btłu pżeciwskeŃ zdrosohycb do podjęci5 pEktycaej naŃi awodu do 22
lipca 2022 i (pi{tet) do godz 15:00,

5. ogło#nie listy kedydatów pźyjęiych i niepźyjęiycn do sż*oły 25 lipc. 2022 r.
(ponieirzi.lek) do godz t2:00,

6, wniesieóie do dyr.łbń szkoły odwolMia od iozsl€ycnię.ia komnji Ekrulacyjnej do
] dni od dnu oM)m ia u/a*dnienE odmo§5 pPręcia

7, Dylektor szkov iozpairuj€ odwol ie od rozslźxnięcia komnji Etrulacyjn.j do 3 dni
od dnia zlożgnia odwoldia do dyĘtto€ szkĄ,

Kedydmi do łlĄ I zsM_E ! I.omc]awiu sk]adljq óiżej v]mienione dokmeniy:

podoi€ wedłu8 woru (syg€nćówee w syśiemie €l€kirc.iczóej lekMacji)
_ świadstwo ulońcdiB szkob.
_ zŃwiadczenie o s}nit&h egzminu ośnioklaist},

_ dókmenty Ftwierdzająe osiągnięcia edutacyjn€. anystycznej wólontaliat k dydata
(np, d}Tlomy, aśŃadczenia),

w*Jtti. l€ereloDic dotun.blół mNa bvc loNicnróI. l. ,pod.8ć , on o..l€b,

R€bUt cjt odblYtó ,ię będżi. w.dlug netęplją.ycb kryt.riół punktorvcn:

Abśolwmci sztoly podławowej, bqlący lauBt di i fimlist ni o8ólnopolgkich olińpild
Kujawsto - Póno§kieeo KudłoE ośŃaty) pźyjnowdi Ę .i€zal€aie od trtlqiów źavanych
w niniejśzyń dokmhcie,

Kmdvdat do klav l zsM_E ńoż udskać naksfualni€ 200 Dkt,

], Liczba punttów a §]niki egfuinu pĘeprcw.dzonego w osrabim
bku mułi w sP \łFosi na*s)fialnie l00 pkl. (cż. hmfuŃ.: 40. w tyn: j, polsti -
20, hiśloria i Wos 20,cz.mat.-rEra.40,łlyn|nalenatyka 20, przedm.
przyiodnice 20, język obcy napozionie podstlwow}m 20], w)nik ee@inu
ośniokl6isty pizedsiawiony w proceniacn z poszcz€8ólnycn zar@sów €gzmi.u (tj,
j, polski.8o, matenaiyni, histoiii i wos o@ j. obeeo óa pozionie podst wołryn)
mnoży się p%z 0,2,

2, ocay z j, pohłiego ofu fzecb *lbidych oboviązkołlch ajęć edurtyjnych
Ey§łae na świadeclwi€ ukończeni! sP prlicae bqlą m Pun}ty w€dIug
ństępującej rudy:

ocóacelująca l8pkt,

ocenabddm dobra 17 pki,

ocenadobra l4 pkt,

oeóadostatecma 8 pkt.

o*na dopugczaią@ - 2 pkt.
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Tizy pźedmioty, kióre bęą bfue pod uvagę v t*rut!.ji: D.t€D.tyk, fuylrr,

]. PuŃbcji podlegają ńMież im€ osią8lięcia ucżnia nają* znezmie dl! dalsrej
jego edukrcji, tdd€jar:

a) ukończmie sP z w}óżniąien 7 pkt,

b] osiągnięcia w awodach wiedzy o Aięgu ponad Województin org izowaych na
podśtlwie załaltych porczumień pftz kuiatoria oświaly: , iytuł fimlisly _ l0 pkt, _ §tu]
la@ta w koŃBie iem.ryczóyn lub intcrdyscyplinm)m - 7 pkt. _ tltuł fin5lhty
w kontu6i€ t€matycznyn lub ińtedy$yplińamyn 5pki.

c) osią8lięcia w zawodach Wi€dzy - koŃusach orgeibs,d}th pŁiz Kujaqsko
Pomonkiego Kmn]m ośsjaiy _ d§óch lub wię*j inulów ndisty l0 pkt dwóch lub
wię.ej §łulóy laureaia konkuNu lenalychegó lub ióteidyscyplinMyn 7 pkl_ dsócn lub
wię€ej tttułóW nnalisly *onku6u tnatycmego lub interdyscypli.mego 5 pki - trtul
fióali§ly konkuĄu pżedmioto}€so 7 pkl , rytu] lauEata koŃusu lenalyćhego lub

d) za osią9ięcia w ayodach wiedzy, spoito*}ch i artystycznych innych ńiż
§}ńińiony.h §1żej n5 szcreblu: _ niędz}ndodo$Tm _ 4 płl _ kmjoł!ń , 3 pkt
wojełó,lzkin _ 2 pkt, powiatoł)m _ l pki

w prłp.dku, gdy k.ldydtt nl więcćj lż j.dno §p.góln€ osiącnięcic
{rniglion€ w pkt, b i d spi§ln. n. śsi,dćclłi€ nkoń.,€nia szkoł, nrklyn,ln.
lieb. punktów bóżli§x.h do uzyśkani! zi wśryśtki. o§iągtrięcia lio Doż€ pżekiocłć

ą Z wolont8ial nzmi yjato §yst€naiyc,m. (m najmniej w óiep,ifu,e}m okEsie 10
miesięcy). udokunentowm dżia]alność vykonywana @hotniczo i bez *TmgDdz€nia. .p,
a}§łm Mpólpiam zdoneń dziąka, bośpicjuń, schfuniskien ieźąi. oĘeizacjmi

BĄk łpfu! m śłiadectBie Ukońcrenia sP o okrcślonyD syż.j Niłgnięciu
połoduje tri€!,licreli€ punkrów 2. NĘglięcil.
orygitral dyplomu UzysktnĘo zr Nągnięcia 3portos€ lDh doluń.ntu
o dzi,|,|ności s łolonttri.cie, należy pź€fut,łić w §zkole pieN9rgo łrbon,
i) Minhtel Ęduk&ji Narcdowej uslalił sposób pźelicz ia @en m śyiadeclwie Ńóńczenia
sP m pmkty w pż)Tadku, gdy u.reń Dstał zwolniony z €ghinu
óśmiokl4isty ż ddego akresu lub dmej części lub z całości e8zmióuj v cytovó}m

interdyscrllinmego 5 pkt
inte.dy$}Tlinmego 3 Dk'

$ul finalhlr, konłursu t€nalyc/nego lub

punttołfch kedy.tatóW, uyskmych
Rełniacyjna będzie bńła pod uwagę

w pż}Tadku óMolzędnych *"ynikó*,
ł ponępow iu kwalinłtryjnyn Konnja
w toIejności natępujące kr}tłia]
, uł6kM liczba Puntiów na egminie ośmioklafuiy.

, uzrsk a liczba pun}ów u świad.ciwo.

- użJ6kM liczba DuŃów za im€ osiągnięcią
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_ użóiowi€ z plaóseł opiekńcb - §,ychow.wczych.

_ uczniowi€ mies&eni w Ńdzineh z6tępczych,

, kmdy.taci z prcblemmi zdfu*omyni. niepe}óosplaMi, posiadający opinie
Publicznej póadńi pśychologicmo_Fdlgogi.mej lub imej publim€j pońdói
specjalislycżńej w §!ńwie ogrmiczon€j nożliyości łaboru kierunlu kszia]eóia że Ęględu
M sld zdfuwiak dydai.,

o przyję.iu do szkoły decyduj€ mjwiękga sma puŃtóW uyskmycn pr7.z kódydlL1
wposlępowiu r€kruiacyjnyn, ktnieje nożliwość pźyję.ia redydala do in.ćj klsy § lej
smej szkole W pź}padkD nić atMlifikowdia się do wcześńiei §ybrdei,

szcz€góiv doł-u{c. ofćĄ €duk!.yjń.j §,koŁv ńa rok§zkolny 2022/2013

zanie99on. 3ł na st.onio hltD|//z§nnr3inołroclas,

/*l.J ",t,7<--,,lą


