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§1 Podstawa prawna 

1. Ustawa „Prawo Oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r.  (Dz. U. z 2017 poz. 59),  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe. 

(Dz.U. z 2017 poz.60) 

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca  2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata 

szkolne 2017/2018-2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 

technikum, branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 

dotychczasowego gimnazjum. ( Dz. U. z 2017 poz. 586),  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca  2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego dla 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek. (Dz. U. z 2017 poz. 610) 

5. Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie 

rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.  

6.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca  2017 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Dz. U. z 2017 poz.622) 

 

§2. Informacje ogólne 

1. W roku szkolnym 2017/2018 planowany jest nabór do następujących typów szkół dla 

młodzieży:  

A. 4 – letniego technikum dla absolwentów gimnazjum, w zawodach:  

 technik ekonomista,  

 technik informatyk,  

 technik hotelarstwa,  

 technik logistyk, 

 technik żywienia i usług gastronomicznych 

B. 3 – letniej szkole branżowej I stopnia kształcącej w zawodach: sprzedawca, kucharz,  

mechanik pojazdów samochodowych (kształcenie teoretyczne z przedmiotów zawodowych 

odbywa się w szkole) i w klasach  wielozawodowych  kształcącej min. w zawodach: 

lakiernik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz, elektromechanik, 

stolarz, piekarz, cukiernik, fryzjer, elektryk i innych dla absolwentów gimnazjum (kształcenie 

teoretyczne z przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach poza siedzibą szkoły) 
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§3. Warunki przyjęcia  

1. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie kompletu dokumentów:  

a) wniosku  o przyjęcie do wybranego typu szkoły (druki podań znajdują się w sekretariacie 

szkoły) oraz na stronie szkoły http://zspbialobrzegi.edu.pl w zakładce Rekrutacja 

2017/2018,  

b) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie ,  

c) świadectwa ukończenia gimnazjum,  

d) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

e) 3 fotografie (podpisane na odwrocie) 

 

§4. Warunki rekrutacji 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach  

może ubiegać się osoba, która spełniła warunki z §3.  

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 

1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 

uwagę łącznie następujące kryteria (max 200 punktów):  

A. wyniki egzaminu gimnazjalnego (max 100 punktów);  

B. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, oraz z 

trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły (max 72 punktów);  

C. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem ( 7 punktów);  

D. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:  

a) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 

powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata 

lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (max 18 punktów),  

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  

w szczególności w formie wolontariatu (max 3 punkty);  

3. Kandydaci do technikum będą przyjmowani w kolejności, którą wyznaczy liczba 

uzyskanych punktów, o których mowa w punkcie 2, do wyczerpania miejsc, którymi 

dysponuje szkoła.  

4. O przyjęciu do szkoły branżowej I stopnia decyduje złożenie kompletu       wymaganych 

dokumentów ( świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o  wynikach egzaminu 
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gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, umowa  

o pracę w celu przygotowania zawodowego). 

5. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do wybranej klasy, szkoła w miarę wolnych 

miejsc może zaproponować przyjęcie do klasy o innym kierunku.  

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie rekrutacji, na II etapie 

przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej  

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na II etapie rekrutacji lub jeżeli po 

zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na III etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

A. wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowującą troje i więcej dzieci),  

B. niepełnosprawność kandydata,  

C. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

D. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

E. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

F. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,  

G. objęcie kandydata pieczą zastępczą  

8. Dyrekcja szkoły dopuszcza możliwość zwiększenia liczby klas cieszących się największym 

zainteresowaniem uczniów kosztem rezygnacji z naboru do klas, w których liczba chętnych 

będzie niewystarczająca. 
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§5. Kryteria rekrutacji 

1. Przeliczanie wyników egzaminu gimnazjalnego  

A. Wynik przedstawiony w procentach z:  

a) języka polskiego,  

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,  

d) matematyki,  

e) przedmiotów przyrodniczych 

f) z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym   

- mnoży się przez 0,2  

B. W przypadku zwolnienia kandydata z całości lub części egzaminu gimnazjalnego 

obowiązują zasady zawarte w załączniku Nr 1,  

C. Maksymalna ilość punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100,  

 

2. Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum  

A. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum 

przelicza się następująco (podst. prawna Dz. U. z 2017 poz. 586)  

Oceny na 

świadectwie 

Przedmioty rekrutacyjne 

j. polski j. obcy matematyka geografia, biologia, 

chemia, informatyka 

Celujący 18 18 18 18 

Bardzo dobry 17 17 17 17 

Dobry 14 14 14 14 

Dostateczny 8 8 8 8 

Dopuszczający 2 2 2 2 

 

B. Maksymalna ilość punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum – 72 pkt. 
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3. Przedmioty przeliczane w procesie rekrutacji  

a. w Technikum 

Klasa  Przedmioty 

rekrutacyjne 

Języki obce Przedmioty 

rozszerzone 

 

Technik 

Ekonomista 

j. polski 

j. obcy nowożytny 

(wiodący) 

matematyka 

geografia 

j. angielski 

oraz 

do wyboru: 

j. niemiecki lub 

j. rosyjski 

matematyka 

geografia 

 

Technik 

Informatyk 

j. polski 

j. obcy nowożytny 

(wiodący) 

matematyka 

informatyka 

j. angielski 

oraz 

do wyboru: 

j. niemiecki lub 

j. rosyjski 

matematyka 

fizyka 

 

Technik 

Hotelarstwa 

j. polski 

j. obcy nowożytny 

(wiodący) 

matematyka 

geografia 

j. angielski 

oraz 

do wyboru: 

j. niemiecki lub 

j. rosyjski 

wos 

geografia 

 

Technik Logistyk 

z innowacją: 

Bezpieczeństwo 

publiczne 

Bezpieczeństwo 

narodowe 

Bezpieczeństwo 

pożarowe 

j. polski 

j. obcy nowożytny 

(wiodący) 

matematyka 

geografia 

j. angielski 

oraz 

do wyboru: 

j. niemiecki lub 

j. rosyjski 

wos 

geografia 

Technik Żywienia i 

Usług 

Gastronomicznych 

i  

z innowacją 

Zdrowie, Sport, 

Uroda 

j. polski 

j. obcy nowożytny 

(wiodący) 

matematyka 

chemia 

j. angielski 

oraz 

do wyboru: 

j. niemiecki lub 

j. rosyjski 

biologia 

chemia 

 

b. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.  

 

4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  

A. Zawody i konkursy organizowane przez Kuratora  

finalista konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim 10 punktów  

 

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu 

ponadwojewódzkim 

7 punktów  
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finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu 

ponadwojewódzkim 

5 punktów  

finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich  10 punktów  

 

laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych 

wojewódzkich  

7 punktów  

finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych 

wojewódzkich  

5 punktów  

finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego  7 punktów  

 

laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego  5 punktów  

 

finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego  3 punkty  

 

 

B. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 32a ust.4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

finalista konkursu przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

10 punktów  

 

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

4 punkty  

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

3 punkty  

 

C. 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: 

finalista dwóch lub więcej konkursów z  przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

10 punktów  

 

laureat dwóch lub więcej turniejów z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

7 punktów  

finalista dwóch lub więcej  turniejów z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nie objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

5 punktów  

finalista konkursu przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

7 punktów  

laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

3 punkty 

finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nie objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

2 punkty  

D. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt A, B, C 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

międzynarodowym  4 punkty 

 

krajowym  3 punkty 
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wojewódzkim  2 punkty 

 

powiatowym  1 punkt 

 

E. Lista zawodów i konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty zawarta jest w 

Załączniku nr 2 

F. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie zawody i konkursy - 

18 punktów,  

G. Aktywność społeczna w tym aktywność na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu - 3 punkty.  

5. Test sprawnościowy 

W klasie technikum – w zawodzie technik logistyk (klasa wojskowa, policyjna, strażacka) 

koniecznym warunkiem przyjęcia na listę zakwalifikowanych do klasy pierwszej jest 

zaliczenie, ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjną  prób sprawności fizycznej. 

Załącznik nr 3 

§6. Terminarz rekrutacji zasadniczej  

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

od 8 maja 2017r.  od godz. 

10.00  

do 19 maja  2017 r.  do godz. 

15.00  

 

2 Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły 

 
16 czerwca    2017 r.                       
od godz. 10.00                   

 do 19 czerwca  2017 r.              
 do godz. 16.00 

 

3 Test sprawnościowy dla kandydatów ubiegających 

się o przyjęcie do klas logistycznych - mundurowych 
9 czerwca 2017 r. – godz. 

15.00 

10 czerwca 2017 r. – godz. 

10.00 

4 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o 

świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie 

poświadczone za zgodność przez gimnazjum) 

od 23 czerwca   2017 r.                            
od godz. 12.00                             

do 28 czerwca  2017 r.                            
do godz. 16.00 
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5 

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i 

innych złożonych dokumentów przez komisje 

rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których 

mowa w art. 20t ust. 7 uso 

od 8 maja  2017 r.                                   

do 5 lipca  2017 r.      
(najpóźniej do 20 czerwca 

możliwość wystąpienia komisji 

rekrutacyjnej do właściwego 

organu o weryfikację warunków 

określonych w art. 20t uso)         

6 podanie do wiadomości list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych zawierające imiona 

i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu 

albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także 

najniższą liczbę punktów, która uprawnia 

do przyjęcia 

 

5 lipca 2017 r.                                        
do godz.16.00 

 

7 wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, 

który dokonał wyboru kształcenia w danym 

zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia 

przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły 

 

od 6 lipca 2017 r. od godz. 

10.00 

 do 7 lipca 2017 r.  do godz. 

16.00 

 

8 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  

 

od 6 lipca  2017 r.  od godz. 

10.00                        

do 14 lipca   2017 r. do godz. 

12.00                                                                                                  

 

9 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

 

do 14 lipca   2017 r.                                   
do godz. 16.00 

 

10 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc 

 

do 14 lipca   2017 r.                                   
do godz. 16.00 

 

 

§7. Terminarz rekrutacji uzupełniającej 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

od 10 sierpnia 2017 r.                       
od godz. 10.00                                 

do 14 sierpnia 2017 r                               
do godz. 16.00;                      

wydanie przez  szkoły prowadzące 
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 kształcenie zawodowe skierowania 

na badanie lekarskie  

 

2 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i 

innych złożonych dokumentów przez komisje 

rekrutacyjne 

 

od 10 sierpnia    2017 r.                             
do 28 sierpnia   2017 r.                     
(najpóźniej do 14 sierpnia 
możliwość wystąpienia komisji 
rekrutacyjnej do właściwego 
organu o weryfikację warunków 
określonych w art. 20t uso) 
 

3 Test sprawnościowy dla kandydatów ubiegających 

się o przyjęcie do klas logistycznych - mundurowych 

 

28 sierpnia 2017 r. – godz. 9.00 

4 podanie do wiadomości list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych zawierające imiona 

i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu 

albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także 

najniższą liczbę punktów, która uprawnia 

do przyjęcia 

 

do 28 sierpnia   2017 r.                    
do godz. 12.00 

 

5 wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, 

który dokonał wyboru kształcenia w danym 

zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia 

przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły 

 

przy składaniu wniosku do szkoły 

 

6 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku 

szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  

 

od 29 sierpnia  2017 r.  od godz. 

8.00                           

do 30 sierpnia 2017 r.  do godz. 

16.00 

 

7 podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych 

 

do 31 sierpnia 2017 r.  do godz. 

16.00 

 

8 poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc 

 

do 31 sierpnia 2017 r.  do godz. 

16.00 
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§8  Komisja rekrutacyjna 

1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do 

szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły. 

2.  W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:  

1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez 

organ prowadzący, o której mowa w art. 20zca ust. 3 pkt 2 ustawy;  

      2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do 

       danej szkoły            

3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym 

zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego  komisji, 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należą:  

a) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych, o którym mowa w art. 20f ust. 5 ustawy, prób sprawności fizycznej, o których 

mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy, oraz sprawdzianu kompetencji językowych,  

o którym mowa w art. 7b ust. 1c i art. 20j ust. 1 ustawy;  

b) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane 

w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie  

do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;  

c) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 

d) sporządzenie  informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom  

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego 

e) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się  

z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni  

i godziny posiedzeń komisji. 

6.  Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 
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7. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co 

najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.  

8. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania 

informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą 

naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły.  

9. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę 

posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków 

komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach 

podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i 

członkowie komisji rekrutacyjnej.  

10.  Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:  

a) listę kandydatów;  

b) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły;  

c) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;  

d) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;  

e) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  

 

§9  Postanowienia końcowe 

1. Lista osób zakwalifikowanych do klas pierwszych  technikum, szkoły branżowej I stopnia 

podana będzie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

2.  Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. 
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Załącznik Nr 1. - Sposób przeliczania punktów z egzaminu gimnazjalnego 

kandydatów zwolnionych z całości lub części tego egzaminu  

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 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 13 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 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 13 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 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się po 13 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 
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4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,  

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,  

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,  

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,  

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.  

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 20 punktów;  

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;  

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;  

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;  

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.  
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Załącznik Nr 2. - Zawody i konkursy organizowane przez Kuratora 

Oświaty 

WYKAZ  

ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ KURATORA OŚWIATY 

 

Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2016/2017 

I. Konkursy przedmiotowe zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, których 

program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 

przedmiotu: 

Szkoła Podstawowa: 

a) Konkurs języka polskiego, 

b) Konkurs matematyczny, 

c) Konkurs informatyczny miniLOGIA 

Gimnazjum: 

a) Konkurs języka polskiego, 

b) Konkurs historyczny, 

c) Konkurs geograficzny, 

d) Konkurs matematyczny, 

e) Konkurs fizyczny, 

f) Konkurs chemiczny, 

g) Konkurs biologiczny, 

h) Konkurs wiedzy o społeczeństwie, 

i) Konkurs języka angielskiego, 

j) Konkurs języka niemieckiego,                       

k) Konkurs języka rosyjskiego,  

l) Konkurs języka francuskiego, 

m) Konkurs języka hiszpańskiego  

n) Konkurs informatyczny LOGIA. 

 

II. Konkursy tematyczne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

a) Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONIMUS”, 

b) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 

c) „Lech Kaczyński – historia najnowsza”, 

d) „Trzy matki Jan Paweł II – Emilia Wojtyła, Matka Boża i Ojczyzna” 

 

III. Konkursy interdyscyplinarne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty: 
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a) Konkurs Kultury Klasycznej, 

b) Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 

 

 

 

Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2015/2016 

I. Konkursy przedmiotowe zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 

programowej co najmniej jednego przedmiotu: 

Szkoła Podstawowa: 

d) Konkurs języka polskiego, 

e) Konkurs matematyczny, 

f) Konkurs informatyczny miniLOGIA 

Gimnazjum: 

o) Konkurs języka polskiego, 

p) Konkurs historyczny, 

q) Konkurs geograficzny, 

r) Konkurs matematyczny, 

s) Konkurs fizyczny, 

t) Konkurs chemiczny, 

u) Konkurs biologiczny, 

v) Konkurs wiedzy o społeczeństwie, 

w) Konkurs języka angielskiego, 

x) Konkurs języka niemieckiego,                       

y) Konkurs języka rosyjskiego,  

z) Konkurs języka francuskiego,  

aa) Konkurs informatyczny LOGIA. 

 

II. Konkursy tematyczne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty: 

e) Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONIMUS”, 

f) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 

g) Konkurs Prymasa Tysiąclecia,  

h) Jan Paweł II – wychowawca młodzieży, 

 

III. Konkursy interdyscyplinarne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty: 

c) Konkurs Kultury Klasycznej, 

d) Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 

 

Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015 

I. Konkursy przedmiotowe zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 

programowej co najmniej jednego przedmiotu: 
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Szkoła Podstawowa: 

a) Konkurs polonistyczny, 

b) Konkurs matematyczny, 

c) Konkurs przyrodniczy, 

d) Konkurs informatyczny miniLOGIA 

 

Gimnazjum: 

a) Konkurs polonistyczny, 

b) Konkurs historyczny, 

c) Konkurs geograficzny, 

d) Konkurs matematyczny, 

e) Konkurs fizyczny, 

f) Konkurs chemiczny, 

g) Konkurs biologiczny, 

h) Konkurs wiedzy o społeczeństwie 

i) Konkurs języka angielskiego, 

j) Konkurs języka niemieckiego,                       

k) Konkurs języka rosyjskiego,  

l) Konkurs języka francuskiego,  

m) Konkurs informatyczny LOGIA. 

 

II. Konkursy tematyczne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

a) Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONIMUS”, 

b) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 

c) Konkurs Prymasa Tysiąclecia,  

d) Jan Paweł II –  Polak i Europejczyk. 

 

III. Konkursy interdyscyplinarne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty: 

a) Konkurs Kultury Klasycznej, 

b) Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 

 

Konkursy przeprowadzone w roku szkolnym 2013/2014 

I. Konkursy przedmiotowe zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 

programowej co najmniej jednego przedmiotu: 

Szkoła Podstawowa: 

a) Konkurs polonistyczny, 

b) Konkurs matematyczny, 

c) Konkurs przyrodniczy, 

d) Konkurs informatyczny miniLOGIA 

Gimnazjum: 

a) Konkurs polonistyczny, 

b) Konkurs historyczny, 

c) Konkurs geograficzny, 
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d) Konkurs matematyczny, 

e) Konkurs fizyczny, 

f) Konkurs chemiczny, 

g) Konkurs biologiczny, 

h) Konkurs języka angielskiego, 

i) Konkurs języka niemieckiego,                       

j) Konkurs języka rosyjskiego,  

k) Konkurs języka francuskiego,  

l) Konkurs informatyczny LOGIA. 

 

II. Konkursy tematyczne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty: 

a) Gimnazjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „HIERONIMUS”, 

b) Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, 

c) Konkurs Prymasa Tysiąclecia,  

d) Jan Paweł II – droga człowieka, 

e) Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. 

III. Konkursy interdyscyplinarne zorganizowane przez Mazowieckiego Kuratora  

Oświaty: 

a) Konkurs Kultury Klasycznej, 

b) Konkurs Filozoficzny „ W drodze ku mądrości”. 

 

WYKAZ 

OLIMPIAD DLA GIMNAZJALISTÓW 

L.P. Przedmiot Nazwa olimpiady  Organizator 

1. Matematyka Olimpiada Matematyczna 

Gimnazjalistów 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Edukacji Matematycznej 

w Warszawie 

2. Język angielski Olimpiada Języka Angielskiego 

dla Gimnazjalistów 

Wyższa Szkoła Języków 

Obcych im. Samuela 

Lindego w Poznaniu 

3. Informatyka  Olimpiada Informatyczna 

Gimnazjalistów 

Stowarzyszenie Talent 

w Gdyni 

4. Historia Olimpiada Historyczna 

Gimnazjalistów 

Polskie Towarzystwo 

Historyczne 
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Załącznik 3. Przebieg egzaminu sprawnościowego 

dla kandydatów do Technikum Logistycznego 

 o profilach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo pożarowe 

 1. Indywidualna rozgrzewka kandydatów. 

2. Prezentacja przebiegu toru przeszkód zdającym przez ucznia ZSP i omówienie go przez przedstawiciela                      

komisji egzaminacyjnej. 

3. Próbne pokonanie toru przeszkód przez kandydatów. W trakcie próby członkowie komisji będą korygować 
ewentualne błędy zdającego. 

4. Samodzielne pokonanie toru sprawnościowego na czas przez kandydatów. 

 5. Przyjęte zostaną osoby, które prawidłowo pokonają tor przeszkód i uzyskają czasy: 

             - dziewczęta mniej niż 1,28 minuty 
             - chłopcy mniej niż 1,12 minuty 
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6. Proponowany tor sprawnościowy dla dziewcząt i chłopców: 

 

 

Opis prób: 

1. Rozpoczęcie próby- leżenie przodem na materacu, ręce wzdłuż tułowia, na sygnał przejście do biegu. 
2. Obiegnięcie pachołków według schematu, dobiegnięcie do stanowiska numer 3. 
3. Wykonanie na materacach poprawnego przewrotu w przód, obrót ciała o 1800- wykonanie przewrotu w 

tył, obrót ciała o 1800 –wykonanie przewrotu w przód, dobiegnięcie do stanowiska numer 4. 
4. Podniesienie piłki lekarskiej o wadze 5 kg i ominięcie z nim pachołka, odłożenie piłki na to samo miejsce, 

bieg do stanowiska numer 5. 
5. Pokonanie dowolnym sposobem czterech płotków, tak by każda część ciała była przeniesiona nad nim 

(przewrócenie płotka powoduje przerwanie próby i rozpoczęcie jej od nowa po wszystkich kandydatach) 
dobiegnięcie do stanowiska numer 6. 

6. Rzut trzema piłkami lekarskimi (każda o wadze 3kg) znad głowy na odległość trzech metrów. 
Przekroczenie linii stopą lub nie przekroczenie piłki linii końcowej karane jest dodatkowym rzutem. Po 
ukończeniu rzutu bieg do stanowiska numer 7. 

7. Leżenie tyłem na materacu nogi ugięte w kolanach ręce za głową. Dziesięć skłonów tułowia w przód do 
momentu dotknięcia łokciami kolan (brzuszki). 

Liczone są tylko prawidłowe skłony. Bieg do stanowiska numer 8. 
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8. Pokonanie skrzyni (5 części) dowolnym sposobem, tak by każda część ciała była przeniesiona ponad 
skrzynią. Bieg do stanowiska numer 9. 

9. Bieg wahadłowy 10 razy na odcinku 5 metrów, tak, aby stopy przekraczały za każdym razem linię 
początkową i końcową. 

10. Podanie czasu pokonanie toru sprawnościowego przez członka komisji. 

 

 


