
 

Warunki i tryb przyjmowania uczniów  

do Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w 

Pruszkowie, ul. Promyka 24/26 

 w roku szkolnym 2018/2019 

 

 
 

  

I. Podstawa prawna: 

 

1. Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. 

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

przeprowadzania postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-

2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i 

branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 

dotychczasowego gimnazjum. 

 

 

 

 

 II.1. Ogólne zasady rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia 

1. Zasady rekrutacji - punktacji są zgodne z Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty. 

2.  O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum lub Branżowej Szkoły I stopnia mogą 

ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia III klasy 

gimnazjum. 

3.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły 

ponadgimnazjalnej powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. 

4.  Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do umieszczenia kandydata na liście  

zakwalifikowanych do innej szkoły / klasy wchodzącej w skład  Zespołu Szkół 

Nr 1 im. Stanisława Staszica niż deklaracja złożona przez kandydata, jeżeli 

wyniki kwalifikacji punktowej lub zaświadczenie z poradni specjalistycznych nie 

potwierdzają predyspozycji kandydata do podjęcia nauki w deklarowanej 

szkole/klasie. 

5.  O kolejności kandydata na liście rekrutacyjnej, a w następstwie o przyjęciu do 

wybranej szkoły decyduje suma punktów uzyskanych podczas rekrutacji. 



6.  Szkolna Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość rezygnacji z 

utworzenia klasy o danym profilu  w technikum w przypadku niepełnego naboru 

(małej liczby kandydatów). 

7. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy 

decyduje Dyrektor szkoły. 

8.  Rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna, zaś 

odwołania i wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor szkoły.  
 

 

II.2. Ogólne zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej: 

1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje pozytywny wynik rozmowy 

kwalifikacyjnej oraz suma punktów za oceny uzyskane z rozmowy 

kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niższego stopnia. 

2. Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, 

jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi 

dysponuje szkoła. 

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do szkół 

policealnych niezależnie od kryteriów o których mowa w pkt.2 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkół mają kandydaci z 

problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

III. a) Zasady punktacji do Technikum : 

 

  Kandydatów do wyżej wymienionej szkoły kwalifikuje się wg następujących kryteriów: 

1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt., z czego max 100 pkt. za świadectwo i 

max 100 pkt. za egzamin gimnazjalny. 

2.  Punkty za świadectwo przyznaje się wg kryteriów: 

 Technikum w zawodzie:  

 – technik budownictwa –  za oceny z przedmiotów: język polski, matematyka,   

                                            język obcy, plastyka. 

 – technik drogownictwa – za oceny z przedmiotów: język polski, matematyka,  

                                           język obcy, plastyka. 

       – technik ochrony środowiska – za oceny z przedmiotów: język polski,   

                                                  matematyka, język obcy, biologia.  

 



       – technik ekonomista – za oceny z przedmiotów: język polski, matematyka,  

                                             język obcy, geografia.  

       – technik informatyk – za oceny z przedmiotów: język polski, matematyka,  

                                             język obcy, informatyka. 

       – technik pojazdów samochodowych – za oceny z przedmiotów: język polski,  

                                                             matematyka, język obcy, zajęcia techniczne.  

 

       – technik urządzień i systemów energrtyki odnawialnej – za oceny z 

                                            przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy,  

                                            zajęcia techniczne. 

       – technik teleinformatyk – za oceny z przedmiotów: język polski,  

                                                  matematyka, język obcy, informatyka.  

       – technik mechanik – za oceny z przedmiotów: język polski, matematyka,  

                                          język obcy , zajęcia techniczne. 

       – technik energetyk – za oceny z przedmiotów: język polski, matematyka,  

                                           język obcy, zajęcia techniczne. 

 

w następujący sposób: 

 

Ocena z przedmiotu 
Przeliczenie na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

Celująca 18 punktów 

Bardzo dobry 17 punktów 

Dobry 14 punktów 

Dostateczny 8 punktów 

Dopuszczająca 2 punkty 

 

 

3.  Za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia Gimnazjum można 

uzyskać: 
 

Kryteria -świadectwo  
 

Maksymalna liczba punktów w 
postępowaniu rekrutacyjnym  

aktywność na rzecz innych ludzi 
 

3 pkt 

świadectwo ukończenia gimnazjum z 
wyróżnieniem 
 

7 pkt 

szczególne osiągnięcia 
 

18 pkt 

wynik z języka polskiego 
 

18 pkt 

wynik z matematyki 18 pkt 

wynik z I przedmiotu 18 pkt 

wynik z II przedmiotu 18 pkt 

max 100 pkt 

 



 

4. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum.  

 

Kryteria - egzamin gimnazjalny 
 

wyniki     z     
egzaminu  
gimnazjalnego w % 

punkty  w postępowaniu  
rekrutacyjnym 
 

wynik z języka polskiego 
 

100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z historii i wiedzy o 
społeczeństwie  
 

100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z biologii, chemii, fizyki i 
geografii 

100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z języka obcego 
nowożytnego na poziomie 
podstawowym 
 

100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z języka obcego 
nowożytnego na poziomie  
rozszerzonym  
 

100% Nie przelicza się 

max  100 pkt 

Razem  200 pkt 

 

 

 

 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z j polskiego, matematyki, historii, wos, 

biologii, fizyki, geografii i j nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, w następujący sposób: 

 

 

Ocena z przedmiotu Przeliczenie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki 

Celujący 20 punktów 

Bardzo dobry 18 punktów 

Dobry 13 punktów 

Dostateczny 8 punktów 

Dopuszczający 2 punkty 

 

 

 

Ocena z przedmiotu Przeliczenie na punkty ocen z historii i wos 

Celujący 20 punktów 

Bardzo dobry 18 punktów 

Dobry 13 punktów 

Dostateczny 8 punktów 

Dopuszczający 2 punkty 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2 



 

 

 

Ocena z przedmiotu Przeliczenie na punkty ocen z biologii, chemii, fizyki i geografii 

Celujący 20 punktów 

Bardzo dobry 18 punktów 

Dobry 13 punktów 

Dostateczny 8 punktów 

Dopuszczający 2 punkty 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4 

 

 

 

Ocena z przedmiotu Przeliczenie na punkty ocen z języka nowożytnego 

Celujący 20 punktów 

Bardzo dobry 18 punktów 

Dobry 13 punkty 

Dostateczny 8 punkty 

Dopuszczający 2 punkty 

 

 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu 

gimnazjalnego przelicza się na punkty 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. 

 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza 

się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie 

ukończenia gimnazjum w następujący sposób: 

 

Ocena z przedmiotu Przeliczenie na punkty ocen z języka nowożytnego 

Celujący 20 punktów 

Bardzo dobry 18 punktów 

Dobry 13 punkty 

Dostateczny 8 punkty 

Dopuszczający 2 punkty 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

III. b) Zasady punktacji do klasy pierwszej trzyletniej Branżowej Szkoły I 

stopnia: 

 

1.  O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje: 

 

a) liczba punktów za oceny z zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, W-F, 

język obcy  

 

Ocena z przedmiotu 
Przeliczenie na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

Celująca 18 punktów 

Bardzo dobry 17 punktów 

Dobry 14 punktów 

Dostateczny 8 punktów 

Dopuszczająca 2 punkty 

 
 
 
 

         b) Za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia Gimnazjum można   

               uzyskać: 

 

 

Kryteria -świadectwo  
 

Maksymalna liczba punktów w 
postępowaniu rekrutacyjnym  

aktywność na rzecz innych ludzi 
 

3 pkt 

świadectwo ukończenia gimnazjum z 
wyróżnieniem 
 

7 pkt 

szczególne osiągnięcia 
 

18 pkt 

wynik z języka polskiego 
 

18 pkt 

wynik z matematyki 18 pkt 

wynik z I przedmiotu 18 pkt 

wynik z II przedmiotu 18 pkt 

max 100 pkt 

 

 

 

 

 

 



c) 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum.  

 

 

Kryteria - egzamin gimnazjalny 
 

wyniki     z     
egzaminu  
gimnazjalnego w % 

punkty  w postępowaniu  
rekrutacyjnym 
 

wynik z języka polskiego 
 

100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z historii i wiedzy o 
społeczeństwie  
 

100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z biologii, chemii, fizyki i 
geografii 

100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z języka obcego 
nowożytnego na poziomie 
podstawowym 
 

100% x 0,2 = 20 pkt 

wynik z języka obcego 
nowożytnego na poziomie  
rozszerzonym  
 

100% Nie przelicza się 

max  100 pkt 

Razem  200 pkt 

 

 

 

d)  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu  

   gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z j polskiego, matematyki, historii, wos, 

biologii, fizyki, geografii i j nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, w następujący sposób: 

 

 

Ocena z przedmiotu Przeliczenie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki 

Celujący 20 punktów 

Bardzo dobry 18 punktów 

Dobry 13 punktów 

Dostateczny 8 punktów 

Dopuszczający 2 punkty 

 

 

Ocena z przedmiotu Przeliczenie na punkty ocen z historii i wos 

Celujący 20 punktów 

Bardzo dobry 18 punktów 

Dobry 13 punktów 

Dostateczny 8 punktów 

Dopuszczający 2 punkty 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2 

 

 



Ocena z przedmiotu Przeliczenie na punkty ocen z biologii, chemii, fizyki i geografii 

Celujący 20 punktów 

Bardzo dobry 18 punktów 

Dobry 13 punktów 

Dostateczny 8 punktów 

Dopuszczający 2 punkty 

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4 

 

 

Ocena z przedmiotu Przeliczenie na punkty ocen z języka nowożytnego 

Celujący 20 punktów 

Bardzo dobry 18 punktów 

Dobry 13 punkty 

Dostateczny 8 punkty 

Dopuszczający 2 punkty 

 

e) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

 odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu 

gimnazjalnego przelicza się na punkty 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. 

 

f) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na 

świadectwie ukończenia gimnazjum w następujący sposób: 

 

Ocena z przedmiotu Przeliczenie na punkty ocen z języka nowożytnego 

Celujący 20 punktów 

Bardzo dobry 18 punktów 

Dobry 13 punkty 

Dostateczny 8 punkty 

Dopuszczający 2 punkty 

 

 

 

Pruszków, marzec 2018 r 

 

 

 


