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Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 
 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski 

 na rok szkolny 2016/2017. 
 

Rekrutację do Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski na rok szkolny 2016/2017 
przeprowadza się w oparciu o: 
1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 z poźn. zm.).  

2. Ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2014 r., poz. 7).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych § 23 pkt 2 i 3 
(Dz. U. Nr 26 poz. 232 ze zmianami)  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego § 2 ust. 2 (Dz. U. Nr 46 poz. 432 z 2002 r. ze zmianami),  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.11.2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty 
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań 
komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego  

6. Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.  

 

 
1. Planowane kierunki kształcenia od roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego 

1. II Liceum Ogólnokształcące  

- klasa policyjno-strażacka   z rozszerzonym językiem polskim, geografią   i matematyką,                   

z językiem angielskim i rosyjskim,  

- klasa  medyczno - sportowa   z rozszerzonym językiem angielskim, biologią i chemią, z językiem 

angielskim i rosyjskim. 

2. Technikum Nr 1  

- technik logistyk/technik spedytor –klasa wojskowa  z rozszerzoną geografią   i matematyką,  z 

językiem angielskim     i rosyjskim,  

- technik hotelarstwa z elementami aranżacji florystycznych wnętrz z rozszerzoną geografią                     

i językiem angielskim, z językiem angielskim i rosyjskim, 

- technik ekonomista  z innowacją asystencko-sekretarską z rozszerzoną geografią i językiem 

angielskim, z językiem angielskim   i rosyjskim  

- technik    informatyk   z innowacją „tworzenie gier komputerowych” z    rozszerzoną    

informatyką     i     matematyką,    z językiem angielskim       i niemieckim,  

- technik mechanik z rozszerzoną fizyką  i matematyką, z językiem rosyjskim i niemieckim. 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 

- 1 oddział wielozawodowy z językiem rosyjskim. 

 
2. Szczegółowy terminarz rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 
 
 

1. od 25 kwietnia od godz. 9.00 do 29 kwietnia do godz. 16.00 
kandydaci składają wnioski (do ZSZ również zaświadczenia o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu, 
oprócz zawodu – mechanik monter maszyn i urządzeń), stanowiące bazę do utworzenia bazy 
kandydatów. 

2. od 9 maja od godz 9.00 do 18 maja do godz. 16.00 utworzenie bazy kandydatów,  
3. od 17 czerwca od godz. 10.00 do 21 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru 

szkół, 



 

 

4. od 24 czerwca od godz. 11.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 
szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 
(kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum),  

5. do 29 czerwca do godz. 15.00 weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych 
dokumentów przez komisje rekrutacyjne,  

6. 15 lipca do godz.16.00 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, 

7. od 18 lipca od godz. 9.00 do 19 lipca do godz. 16.00 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 ,  

8. od 18 lipca od godz. 9.00  do 25 lipca do godz. 16.00 – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału swiadectwa ukonczenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do 
podjęcia przktycznej nauki zawodu, 

9. 26 lipca do godz. 16.00 – podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych                           
i nieprzyjętych  

10. 26 lipca do godz. 16.00 – poinformowanie  przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych 
miejsc,  

11. W terminie od 27 lipca od godz. 9.00 do 26 sierpnia do godz. 16.00 trwa rekrutacja uzupełniająca, 
jeżeli szkoła posiada wolne miejsca.  

 

3. Kryteria rekrutacji. 

Podstawą do zakwalifikowania ucznia do klasy pierwszej ZS Nr1 w Sokołowie Podlaskim w roku szkolnym 

2016/2017 będzie: 

1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki                        

w gimnazjum  - max. 100 pkt. 

Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu :  

- języka polskiego,  

- historii i wiedzy o społeczeństwie,  

- matematyki,  

- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, 

 należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 

70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji). 

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym należy przeliczać na punkty przyjmując 

współczynnik 0,08,  

- języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym należy przeliczać na punkty przyjmując 

współczynnik 0,12,  

 

2. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum  z języka 
polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne 
osiągnięcia ucznia wymienione    w świadectwie ukończenia gimnazjum – max. 100 pkt. 

 
Punkty przyznawane są według następujących zasad: język polski,  matematyka oraz 

a) II Liceum Ogólnokształcące 

 klasa medyczno-sportowa –biologia i edukacja dla bezpieczeństwa, 

 klasa policyjno-strażacka – język obcy  i geografia, 
b) Technikum Nr 1 

 technik logistyk – język obcy i geografia, 

 technik spedytor – język obcy  i geografia, 

 technik hotelarstwa – język obcy i geografia, 



 

 

 technik ekonomista – język obcy i geografia, 

 technik informatyk – język obcy a i informatyka, 

 technik mechanik – język obcy i fizyka, 
c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa – język obcy i informatyka. 
 
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
wskazanych wyżej przez szkołę:  
a) 20 punktów – stopień celujący,  
b) 16 punktów – stopień bardzo dobry,  
c) 12 punktów – stopień dobry,  
d) 8 punktów – stopień dostateczny,  
e) 2 punkty – stopień dopuszczający. 

 
Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 5 punktów.  
 

3. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:  
 
a) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 
kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,  

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,  

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów;  

b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 
turniejem o zasięgu ogólnopolskim:  

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,  

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej –4 punkty,  

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;  

c) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 
kuratora oświaty:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,  

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów,  

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów,  

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –3 punkty;  

d) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 
wojewódzkim:  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,  

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –5 punktów,  

- ytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej –7 punktów,  



 

 

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  

-  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;  

e) 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:  

- międzynarodowym –4 punkty,  

- krajowym – 3 punkty,  

- wojewódzkim –2 punkty,  

- powiatowym –1 punkt.  

f) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i 
sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba 
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.  

g) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na 
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.  
4. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego odbywa się według następujących zasad: 
szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:  

- języka polskiego,  

- historii i wiedzy o społeczeństwie,  

- matematyki,  

-  przedmiotów przyrodniczych  

-  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2;  

 
. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego 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:  
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

- celującym –20 punktów,  

-  bardzo dobrym –16 punktów,  

-  dobrym –12 punktów,  

- dostatecznym –8 punktów,  

- dopuszczającym –2 punkty;  

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:  
- celującym –20 punktów,  

-  bardzo dobrym –16 punktów,  

- dobrym –12 punktów,  

- dostatecznym –8 punktów,  

- dopuszczającym – 2 punkty; oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć 
edukacyjnych dzieli się przez 2;  

c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:  
- celującym –20 punktów,  



 

 

- bardzo dobrym –16 punktów,  

- dobrym –12 punktów,  

- dostatecznym –8 punktów,  

- dopuszczającym – 2 punkty; oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć 
edukacyjnych dzieli się przez 4;  

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:  
- celującym –20 punktów,  

- bardzo dobrym –16 punktów,  

- dobrym –12 punktów,  

- dostatecznym –8 punktów,  

- dopuszczającym –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.  

 
 

  
 

4. Rodzicowi kandydata lub kandydatowi pełnoletniemu przysługuje prawo złożenia do Dyrektora Szkoły 

odwołania od wyników rekrutacji. 

a) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej                           

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły. 

b) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata 

pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 4a. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, 

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat 

uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

c) rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

d) Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły służy skarga do Sądu Administracyjnego. 

 
Szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne po każdym etapie rekrutacji sporządzają i podpisują protokoły 
postępowania kwalifikacyjnego. 


