
REGULAMIN REKRUTACJI  
 

dla absolwentów gimnazjum  
do klas pierwszych 

 
liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia  

w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy 
Załącznik nr 11 statutu szkoły  

 
I. PODSTAWA PRAWNA: 
 

Uczniowie do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły 
branżowej   I stopnia w Siennicy na rok szkolny 2019/2020 przyjmowani będą 
wg zasad określonych w następujących aktach prawnych: 

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

2. Statut Zespołu Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy. 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 
 i olimpiad z dnia 29 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 125). 

4. Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie 
rekrutacji uczniów do publicznych liceów ogólnokształcących, technikum , szkół 
branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 
2018/2019. 

5. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018- 2019/2020 do trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla 
kandydatów będących absolwentami gimnazjum.  

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

 
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły, potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica 

lub prawnego opiekuna - załącznik nr 1. 
2. Oryginał lub poświadczona kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum. 
3. Oryginał lub poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu, przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 
4. 2 fotografie (podpisane na odwrocie). 
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu wydane w zgodzie z przepisami w sprawie badań 
lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych – dotyczy szkoły branżowej  
I stopnia i technikum. 

 
 Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy można uzyskać bezpłatnie  w przychodni 
Petra Medica Sp. z.o.o, ul. Grochowska 166, 
04-329  Warszawa od  poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Telefon rejestracji (22) 
740 20 20   lub w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku     Medycyny Pracy w 
Warszawie przy ul. Wojska Polskiego 25 od poniedziałku do piątku w godzinach od 



7.25 do 17.00 po wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu 695 695 413 w 
godzinach od 7.30 do 16.00.          
 Skierowanie na badanie do odbioru w sekretariacie szkoły. 

6. Opinia wydana  przez publiczną poradnię psychologiczno– pedagogiczną, w tym 
publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z 
problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej, stwierdzająca jakiekolwiek 
dysfunkcje. 

7. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wskazujących na 
objęcie go opieką Państwa. Podanie do wiadomości szkoły kryteriów należy do 
decyzji rodziców lub opiekunów kandydata i nie jest obowiązkowe. 

8. Oświadczenie kandydata potwierdzające wolę podjęcia nauki w naszej szkole. 
9. Wynik badania  wykonanego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Mińsku Mazowiecki przy Placu Kilińskiego 10, czynnej od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 7.30 do 15.05, telefon kontaktowy 25 758 22 32 lub 25 758 63 78 – 
tylko dla  kandydatów do klasy I Technikum Obsługi Turystycznej (skierowanie do 
odbioru w sekretariacie szkoły). 

 
 

 

III. Kryteria rekrutacji ustalone przez dyrektora szkoły 
 
Postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne, dotyczy rekrutacji do liceum 
ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. 
Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy i nie stanowi podstawy do ubiegania się 
o przyjęcie do innych szkół ponadgimnazjalnych. 
 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i 
branżowej szkoły I stopnia  może ubiegać się absolwent gimnazjum. 

2. O przyjęciu do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i 
branżowej szkoły I stopnia decyduje lokata na liście kandydatów, uzyskana  w 
wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

3.  Kandydaci do szkoły   otrzymują punkty za oceny z języka polskiego i trzech 
obowiązkowych  zajęć edukacyjnych: 
 
 

-  liceum ogólnokształcące: 
 
klasa artystyczno-pedagogiczna – rozszerzenie z jęz. angielskiego 
 
klasa wojskowa lotnicza – rozszerzenie z wosu i jęz. angielskiego 
 
 
- technikum: 
 
 urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- rozszerzenie z informatyki, 
matematyki,  
 
obsługi turystycznej –rozszerzenie z geografii, języka angielskiego 
 
energetyki – rozszerzenie z matematyki, fizyki  



4. O przyjęciu do pierwszej klasy branżowej szkoły I stopnia na kierunki -  
Operator obrabiarek skrawających oraz klasy wielozawodowej 

(sprzedawca, fryzjer, stolarz, dekarz, krawiec, technolog robót 

wykończeniowych w budownictwie)   decyduje kolejność złożenia 

dokumentów. 

 
5. Punktuje się osiągnięcia ucznia tj. świadectwo z wyróżnieniem, szczególne 

osiągnięcia ucznia  wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub 
poświadczone specjalnym dokumentem (laureaci konkursów i olimpiad  
o zasięgu co najmniej wojewódzkim), osiągnięcia sportowe lub artystyczne na 
szczeblu wojewódzkim lub powiatowym a także działalność społeczną. 

 

III. Kryteria rekrutacji wymienione w ustawie 
 
 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym, brane są pod uwagę kryteria o których mowa  
w art.20c ust.2 ustawy z 6 grudnia 2013r. wskazujące na objęcie kandydata 
opieką Państwa, do których należą: 

a)  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (gdy w rodzinie wychowuje się 
co najmniej troje dzieci) - załącznik nr 2. 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych( tekst jedn.:Dz. U. z 2011. Nr127, poz. 721 z późn. 
zm.)-dalej 

       u. r. z. s 
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka) - załącznik nr 3. 
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 

dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 
2013r. poz. 135 z późn. zm.) dalej u. s. p. z 

f) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub krajowym. 

2. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje 
dyrektor szkoły. 

3. Złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 
oraz pozostałych dokumentów, w terminie określonym w harmonogramie 
oraz złożenie oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w naszej 
szkole - załącznik nr 4, jest podstawą do umieszczenia kandydata na liście 
przyjętych do klasy pierwszej  liceum ogólnokształcącego, technikum i 
branżowej szkoły I stopnia. 

4.  Nie złożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych 
dokumentów wymienionych w rozdziale II spowoduje nie dopuszczenie 
kandydata do postępowania rekrutacyjnego lub spowoduje nie doliczenie 
dodatkowych punktów. 



5. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, po każdym etapie rekrutacji 
sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego. 

6. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia 
wyników rekrutacji w formie pisemnej do komisji rekrutacyjnej. Komisja w 
ciągu 5 dni sporządza pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia  
z uwzględnieniem liczby punktów zdobytych przez kandydata oraz 
minimalnej liczby punktów uprawniających do przyjęcia. Odwołanie od 
uzasadnienia można wnieść w ciągu 7 dni do dyrektora szkoły, który 
rozpatruje je w ciągu kolejnych 7 dni 
 i przekazuje swoją decyzję rodzicom ucznia. Od decyzji dyrektora można 
wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, za pośrednictwem 
dyrektora szkoły. 

 
 
 V. Sposób przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

  
1.    W rekrutacji  ustala się następujący sposób przeliczania na punkty: 

a) wyników z egzaminu gimnazjalnego: 
 

wynik % z języka polskiego                                              x 0,2 pkt 
wynik  %z historii i WOS                                                  x 0,2 pkt 
wynik % z matematyki                                                     x 0,2 pkt 
wynik % z przedmiotów przyrodniczych                          x 0,2 pkt 
wynik % z języka obcego na poziomie podstawowym    x 0,2 pkt 
 

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny 
wynosi 100 punktów. 
 

b) ocen z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: z języka polskiego i 
trzech zajęć wymienionych w punkcie III.3 regulaminu 

 
18 pkt. – ocena celująca 
17 pkt. - ocena bardzo dobra 
14 pkt. – ocena dobra 
  8 pkt. – ocena dostateczna 
  2 pkt. -  ocena dopuszczająca 
 

Maksymalna liczba punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych wynosi 72 punkty. 
 

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów 
 

d)  aktywność społeczna na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w 
formie wolontariatu – 3 punkty 

 
e)  szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, konkursach, turniejach 

organizowanych przez kuratora oświaty: 
 

- o zasięgu ponadwojewódzkim 



10 punktów – dla finalisty konkursu przedmiotowego 
7 punktów – dla laureata konkursu tematycznego 
5 punktów – dla finalisty konkursu tematycznego 
 
- o zasięgu wojewódzkim 
10 punktów – za uzyskanie 2 lub więcej tytułów finalisty konkursów 
przedmiotowych 
7 punktów – za uzyskanie 2 lub więcej tytułów laureata konkursów 
tematycznych 
5 punktów – dla laureata konkursu tematycznego 
3 punkty – dla finalisty konkursu tematycznego 
 

f) wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych 
organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły na 
szczeblu: 
- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty 
- krajowym – przyznaje się 3 punkty 
- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty 
- powiatowym - przyznaje się 1 punkt 
 

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać uczeń za szczególne osiągnięcia w 
zawodach wiedzy, konkursach, turniejach wynosi  
18 punktów. 
 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu 
kwalifikacyjnym wynosi 200 punktów 
 

 
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym laureaci 
konkursu z przedmiotów artystycznych, przyjmowani są w pierwszej kolejności. 
 
3. Kandydaci zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części lub całości egzaminu 
gimnazjalnego otrzymują punkty przeliczone na podstawie ocen na świadectwie 
ukończenia gimnazjum: 
- wynik z języka polskiego ustala się na podstawie punktów przyznanych z oceny z 
języka polskiego; 
- wynik z historii i WOS ustala się na podstawie średniej arytmetycznej punktów  
przyznanych z ocen  z historii i WOS (sumę punktów dzieli się przez 2) 
- wynik z matematyki ustala się na podstawie punktów przyznanych z  oceny z 
matematyki 
- wynik z przedmiotów przyrodniczych ustala się na podstawie średniej arytmetycznej 
punktów przyznanych  z  ocen z biologii, chemii, fizyki i geografii (sumę punktów 
dzieli się przez 4) 
 
 

20 pkt. – ocena celująca 
18 pkt. - ocena bardzo dobra 
13 pkt. – ocena dobra 
  8 pkt. – ocena dostateczna 



  2 pkt. -  ocena dopuszczająca 
 

- wynik z języka obcego na poziomie podstawowym ustala się na 
podstawie punktów przyznanych z  oceny z języka obcego 
 
20 pkt. – ocena celująca 
18 pkt. - ocena bardzo dobra 
13 pkt. – ocena dobra 
8 pkt. – ocena dostateczna 
2 pkt. -  ocena dopuszczająca 

 
 

  4. O kolejności kandydatów do liceum ogólnokształcącego i technikum na liście 
decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania 
rekrutacyjnego.  

 
 


