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Grodzisk Mazowiecki, 14.02.2022 r. 
 

 

Na podstawie: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 

ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. –o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481), 

Rozporządzenia 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. z 2019 r. poz. 1737) oraz  § 11b 

ust. 2 rozporządzenia 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. 

poz. 493 z późn. zm.)  

 

 

ustalam:  

 

WARUNKI  I  KRYTERIA REKRUTACJI  NA  R. SZK.2022/2023 

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH  I  LICEALNYCH  NR 2 

W  GRODZISKU  MAZOWIECKIM 
 (Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia) 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powoła Szkolną 

Komisję Rekrutacyjną, wyznaczy jej przewodniczącego i określi zadania. 

 

2. S.K.R. - przeprowadza postępowanie rekrutacyjne 

                - ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły 

                - sporządza protokoły z każdego etapu postępowania  rekrutacyjnego 

 

3.  O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum  i Branżowej Szkoły I Stopnia mogą ubiegać się 

absolwenci szkoły podstawowej.  

     

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum i  Branżowej Szkoły 

I Stopnia składają wniosek (dostępny na stronie www, oraz w sekretariacie szkoły), następnie 

dostarczają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych 

wynikach egzaminu, a po otrzymaniu skierowania  zaświadczenie od lekarza medycyny pracy 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w określonym 

zawodzie, 2 fotografie. W zawodzie technik pojazdów samochodowych,  mechanik pojazdów 

samochodowych orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami w zakresie kategorii B. Umowę o prace w celu przygotowania zawodowego 

w formie nauki zawodu dla zawodów: kucharz i fryzjer. 

 

 
 
5.  Przy przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum i branżowej szkoły I stopnia 

zawodowej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym 

– maksymalnie 200 w tym:  

a. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony 

w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone 

w skali procentowej dla zadań z zakresu: 

- języka polskiego 
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- matematyki 

Przeliczając na punkty przyjmując współczynnik 0,35 za 1%   

- języka obcego nowożytnego 

      Przeliczając na punkty przyjmując współczynnik 0,3 za 1%   

 

  

 

b. 72 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech  obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz  za inne osiągnięcia ucznia 

odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej . 

 

Oceny uzyskane przez kandydata zostaną przeliczone na punkty wg poniższej tabeli : 

Ocena Ilość punktów 
Przedmioty wskazane 

przez szkołę  

  CELUJĄCY 18 język polski 

matematyka 

język obcy 

informatyka 

  BARDZO DOBRY 17 

  DOBRY  14 

  DOSTATECZNY  8 

  DOPUSZCZAJĄCY  2 

 
c. 28 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za uzyskanie innych osiągnięć 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych oraz za świadectwo z wyróżnieniem i za działalność ucznia 

w zakresie aktywności społecznej. 

 

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej:  

a. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem       7pkt 

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

w szczególności w formie wolontariatu        3pkt 

c. 1) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

porozumień za: 

• tytułu finalisty konkursu przedmiotowego                10 pkt  

• tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego    7 pkt 

• tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego    5 pkt 

 

2) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej                10 pkt  

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej      4 pkt 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej      3 pkt 
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3) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego             10 pkt  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego    7 pkt  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego    5 pkt  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego       7 pkt 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego       5 pkt 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego       3 pkt 

4) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty: 
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego             10 pkt  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego    7 pkt 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego    5 pkt  

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego       7 pkt  

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu        3 pkt 

f) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej      2 pkt 

-Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 

1-1, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

a) międzynarodowym          4 pkt  

b) krajowym           3 pkt  

c) wojewódzkim          2 pkt  

d) powiatowym           1 pkt  

d. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

gimnazjalnej, maksymalna liczba punktów  możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi         18 punktów 

 

 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty, 

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego 

i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 

4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

przy czym za uzyskanie: 

 

-z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 30 pkt 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 pkt 

c) dobrym – przyznaje się po 20 pkt 

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 pkt 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 pkt 

 

-języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 pkt 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 pkt 

c) dobrym – przyznaje się po 13 pkt 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt 



 4 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu, 

przelicza się w/w określony sposób oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana część sprawdzianu, której 

dotyczy zwolnienie.  

 

 6. TERMINARZ REKRUTACJI : 
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica/prawnego opiekuna). 

od 16 maja 2022 r.  
do 20 czerwca 2022 r.  
do godz. 15.00  

  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana 

przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do 

których kandyduje 

od 24 czerwca 2022 r.  
do 13 lipca 2022 r.  
do godz. 15.00  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 13 lipca 2022 r.  
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta 

(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

do 19 lipca 2022 r.  
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
20 lipca 2022 r.  
 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie  
od 16 maja 2022 r.  
do 25 lipca 2022 r.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o 

braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o 

braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem*.  

od 21 lipca 2022 r.  
do 27 lipca 2022 r.  
do godz. 15.00  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
28 lipca 2022 r.  
do godz. 14.00  

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 
28 lipca 2022 r.  
 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie 

wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych  
do 29 lipca 2022 r.  
 

Rekrutacja uzupełniająca 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica/prawnego opiekuna). 

od 1 sierpnia 2022 r.  
do 3 sierpnia 2022 r.  
do godz. 15.00  

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym 

dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjne czynności 

związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 3 sierpnia 2021 r. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

do 11 sierpnia 2022 r.  
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w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta 

(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
12 sierpnia 2022 r.  
 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 

badanie lekarskie  
od 1 sierpnia 2022 r.  
do 12 sierpnia 2022 r.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one 

złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o 

braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o 

braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.  

od 16 sierpnia 2022 r.  
do 18 sierpnia 2022 r.  
do godz. 15.00  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
19 sierpnia 2022 r.  
do godz. 14.00  

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora 

oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 
19 sierpnia 2022 r.  
 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie 

wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych  
do 22 sierpnia 2022 r.  
 

 

7. Rodzic kandydata (prawny opiekun) lub pełnoletni kandydat, gdy potwierdza wolę podjęcia 

nauki powinien złożyć: 

-oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

-oryginał zaświadczenie o wynikach egzaminu, 

-zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu w określonym zawodzie (wszystkie zawody), 

-orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 

w zakresie kategorii B dla zawodów: technik pojazdów samochodowych i mechanik 

pojazdów samochodowych, 

-umowę o prace w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu dla zawodów: 

kucharz i fryzjer 

     -2 zdjęcia, 

- inne dokumenty. 

 

8. Kandydatów, którzy ukończyli szkołę za granicą (klasę, dany etap  edukacyjny w szkole za 

granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, 

przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa 

(zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego 

wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję 

o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.  

 

 

9. Przy przyjmowaniu kandydatów do klas pierwszych w przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym  będą brane pod uwagę łącznie kryteria 

(mają jednakowa wartość) : 

- wielodzietność rodziny kandydata; 

- niepełnosprawność kandydata; 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
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- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

 

 10.  Liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę przyjętych kandydatów do poszczególnych 

oddziałów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 określi dyrektor szkoły w 

porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

11.  Odwołanie od wyników rekrutacji 

- Kandydatowi, który nie został przyjęty do szkoły w wyniku postępowania 

kwalifikacyjnego przysługuje prawo odwołania się od wyników rekrutacji do Szkolnej 

Komisji Rekrutacyjnej. 

- W terminie do 2 sierpnia 2022 r.  (23 sierpnia 2022 r w postępowaniu uzupełniającym) 

rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej  z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.  

-  Uzasadnienie odmowy Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza się w terminie 3 dni od 

dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie 

zawierać powinno przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która 

uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

- Rodzic/opiekun prawny może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

- Dyrektor szkoły rozpatruje  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 

w terminie do 3 dni od złożenia odwołania. 

-  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy 

wynikające z ustawy Prawo Oświatowe oraz inne przepisy ustaw i aktów prawnych 

wydanych na ich podstawie. 

 

 

Grodzisk Mazowiecki, 14.02.2022 r.             

Dyrektor Zespołu Szkół 

Technicznych i Licealnych nr2 

Andrzej Chojnacki 


