Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2016/2017
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie
organizuje nabór do następujących klas technikum (4-letnie) :
Klasa
Technik żywienia
i usług
gastronomicznych
343404
Technik
hotelarstwa
422402

Technik obsługi
turystycznej
422103
Kelner
513101

Technik usług
fryzjerskich
514105

Przedmiot
rozszerzony
biologia
język
angielski

Proponowane
języki obce

Kwalifikacje
T.6 Sporządzanie potraw i napojów

język angielski

T.15 Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych

język rosyjski/
język niemiecki

geografia,

T.11 Planowanie i realizacja usług
recepcji

język
angielski

T.12 Obsługa gości w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie

geografia,

T.13 Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych

język
angielski

biologia
język
angielski
chemia
język
angielski

język niemiecki

T.14 Prowadzenie informacji
turystycznej oraz sprzedaż usług
turystycznych
T.09 Wykonywanie usług
kelnerskich
T.10 Organizacja usług
gastronomicznych
A.19 Wykonywanie zabiegów
fryzjerskich
A.23 Projektowanie fryzur

język angielski

język angielski
język rosyjski

język angielski
język francuski
język angielski
język rosyjski

oraz do zasadniczej szkoły zawodowej (3-letnia):
Klasa

Kwalifikacje

Języki obce

Kucharz
512001
Cukiernik
751201
Piekarz
751204

T.6 Sporządzanie potraw i napojów

j. angielski

T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych

j. angielski

T.3 Produkcja wyrobów piekarskich

j. angielski

Zasady rekrutacji do technikum na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły
zawodowej
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży
może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów,
w tym:
a) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego,
b) 80 punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
c) 20 punktów za inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum.
Pod uwagę brane będą:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w określonym zawodzie
- wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 języka polskiego
 matematyki
 historii oraz wiedzy o społeczeństwie
 przedmiotów przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia
- będą mnożone przez 0,2 pkt.
 języka obcego (poziom podstawowy) mnoży się przez 0,08
 języka obcego (poziom rozszerzony) mnoży się przez 0,12
- oceny z zajęć edukacyjnych ze świadectwa ukończenia gimnazjum z przedmiotów:
 język polski
 informatyka
 język obcy nowożytny
 zajęcia techniczne – wszystkie kierunki
TECHNIKUM
WYMAGANA MINIMALNA LICZBA
PUNKTÓW - 70 (suma punktów
z egzaminu gimnazjalnego i punktów
z zajęć edukacyjnych ze świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz innych
osiągnięć)

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
WYMAGANA MINIMALNA LICZBA
PUNKTÓW - 30 (suma punktów
z egzaminu gimnazjalnego i punktów
z zajęć edukacyjnych ze świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz innych
osiągnięć)

Przyjmuje się następującą punktację za oceny – max 80 punktów:
 celujący - 20 punktów
 bardzo dobry - 16 punktów
 dobry - 12 punktów
 dostateczny - 8 punktów
 dopuszczający - 2 punkty
Uczeń może zdobyć dodatkowo punkty za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:
1. 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a). tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b). tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
7 punktów,
c). tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów;

3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22ust. 2 pkt 8 ustawy:
a). a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b). b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c). c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a). dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
10 punktów,
b). dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
c). dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
d). tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e). tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
5 punktów,
f). tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się
3 punkty;
5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
a). a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
10 punktów,
b). b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 7 punktów,
c). c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 5 punktów,
d). d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e). e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f). f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
6. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a). a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b). b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c). c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d). d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

8. 2 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
9. 1. 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:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli
się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli
się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 8 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 4 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.
2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony
w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych,
z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub
dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy,
przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie
ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 8 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 4 punkty;
4) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.
4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy,

przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie
ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 12 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 9 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 6 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 3 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 1 punkt.
Wybrane terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:
Lp.
1

Czynności
Składanie wniosków do wybranych szkół

Terminy
do 23 czerwca 2016 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
od 24 do 28 czerwca 2016 r.
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
do godz. 15. 00
o zaświadczenie o wynikach egzaminu
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
6. branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
do 30 czerwca 2016 r.
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t
ust.7 ustawy
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
7. rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
do 15 lipca 2016 r. godz. 10.00 i kandydatów niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie
zawodowe skierowania na badania lekarskie
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych,
8.
do 19 lipca 2016 r.
który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie
w jednej szkole, w przypadku złożenia przez
kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki
w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu, jeśli nie zostały
9. wcześniej złożone (por. punkt 5), a w przypadku
do 26 lipca 2016 r. godz. 15.00
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
10. rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
do 27 lipca 2016 r. godz. 10. 00
i kandydatów nieprzyjętych.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły
11 ponadgimnazjalnej lubelskiego kuratora oświaty
27 lipca 2016 r.
o liczbie wolnych miejsc w szkole.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno się
zakończyć do 31 sierpnia 2015 r.
5.

Tryb odwoławczy:
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata
z wnioskiem.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej ,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
1. Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów, za które będą przyznawane
punkty w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego:
Konkursy organizowane przez Lubelskiego
Kuratora Oświaty, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy
programowej co najmniej jednego przedmiotu.

Konkursy organizowane przez Lubelskiego
Kuratora Oświaty na mocy porozumienia z
innymi podmiotami.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE:
 z języka polskiego
 z języka angielskiego
 z języka niemieckiego
 z języka francuskiego
 z języka rosyjskiego
 z języka hiszpańskiego
 z historii
 z biologii
 z geografii
 z fizyki
 z matematyki
 z chemii
 konkurs języka polskiego –
KONKURS TEMATYCZNY:
 konkurs ortograficzny
KONKURSY TEMATYCZNE:
 „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
 „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie
Polaków w latach 1914 – 1989”

2. Wykaz olimpiad przedmiotowych i tematycznych dla gimnazjalistów:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad weszło w życie 25 września 2014 roku i umożliwiło organizowanie olimpiad dla
uczniów gimnazjów.
OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE:  z matematyki  z informatyki  z języka angielskiego
OLIMPIADA TEMATYCZNA:  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.

