
Regulamin rekrutacji
do Zespołu Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie, ul. Słowicza 3

na rok szkolny 2022/2023

§ 1

Rekrutację przeprowadza się do następujących szkół:

1. Technikum Budowlane (pięcioletnia szkoła ponadpodstawowa) w zawodzie: 
• technik budownictwa 
• technik inżynierii sanitarnej
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
• technik renowacji elementów architektury 
• technik robót wykończeniowych w budownictwie
• technik dekarstwa

2. Technikum Drzewne (pięcioletnia szkoła ponadpodstawowa) w zawodzie: 
• technik technologii drewna 

3. Branżowa Szkoła Budownictwa I Stopnia nr 1 (trzyletnia szkoła ponadpodstawowa) 
w zawodzie: 

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
• murarz-tynkarz 
• stolarz 
• monter sieci i instalacji sanitarnych 
• elektryk 
• dekarz 

§ 2

1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu 
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści 
podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły, wybranej klasy
niezależnie od kryteriów, o których mowa poniżej.

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych: 

A. Za wyniki uzyskane z egzaminu ósmoklasisty. 
B. Za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: 

1. język polski, 
2. język obcy nowożytny, 
3. matematyka, 
4. informatyka.

C. Za inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
Sposób przeliczania ocen na punkty reguluje: 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737) - dla absolwentów szkół 
podstawowych.

§ 3

1. O zakwalifikowaniu do określonej klasy decyduje deklaracja i suma uzyskanych punktów.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-
kwalifikacyjnym o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły decydują następujące kryteria w porządku
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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 (zgodnie z Dz. U. 2004 nr 26 poz. 
232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami 

b. kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o 
systemie oświaty: 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. ocena z zachowania 
d. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
e. średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych 
f. ocena z języka polskiego 
g. ocena z języka obcego 

3. Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej przez dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, 
przyjmowani są niezależnie od przyjętych kryteriów. 

§ 4

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem obowiązują następujące przepisy:

• Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1082)
• Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 

2017 poz. 60) 
• 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. 2019 poz. 1737)

• Zarządzenie nr 7/2022 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dn. 31 stycznia 2022 r. w sprawie 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)
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