Załącznik nr 2
Regulamin rekrutacji do szkół Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy
w Mińsku Mazowieckim — 5-letniego Technikum oraz 3-letniej Branżowej Szkoły I
Stopnia dla kandydatów będących absolwentami Szkoły Podstawowej na rok szkolny
2021/2022
§1
Ustala się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na kierunki kształcenia w Technikum:
1) technik pojazdów samochodowych
2) technik mechanik
3) technik mechatronik
4) technik informatyk
5) technik elektronik
6) technik elektryk
7) technik grafiki i poligrafii cyfrowej
8) technik fotografii i multimediów
9) technk spedytor
Ustala się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na kierunki kształcenia w Branżowej
Szkole I Stopnia:
1) mechanik pojazdów samochodowych — z zajęciami praktycznymi w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim
2) w oddziałach wielozawodowych – kierowca mechanik, mechanik motocyklowy,
mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowych, elektromechanik
pojazdów samochodowych, elektromechanik, lakiernik samochodowy, elektryk,
elektronik, ślusarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych - z
zajęciami praktycznymi w zakładach pracy.
§2
1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata lub kandydata
pełnoletniego.

2. Rodzic kandydata i kandydat bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z
harmonogramem rekrutacji do szkół Zespołu na rok szkolny 2021/2022 — załącznik nr 1
do zarządzenia.
§3
1. Do klas pierwszych Zespołu przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w
sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na
kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ośmioklasisty,
2) wyniki z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły Informatyki, Techniki — dla wszystkich oddziałów klas pierwszych Technikum i
Branżowej Szkoły I Stopnia,
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 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 ponad wojewódzkim,
b. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu.
5) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (do wniosku o przyjęcie
dołącza się wskazaną opinię).

6) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
kryteria:
a. wielodzietność rodziny kandydata (do wniosku o przyjęcie dołącza się oświadczenie o
wielodzietności rodziny kandydata),
b. niepełnosprawność kandydata (do wniosku o przyjęcie dołącza się orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie
o niepełnosprawności kandydata lub o stopniu niepełnosprawności kandydata lub
orzeczenie równoważne),
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (do wniosku o przyjęcie dołącza się,
orzeczenie o niepełnosprawności rodzica kandydata lub o stopniu niepełnosprawności
rodzica kandydata lub orzeczenie równoważne),
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (do wniosku o przyjęcie dołącza się,
orzeczenie o niepełnosprawności rodziców kandydata lub o stopniu niepełnosprawności
rodziców kandydata lub orzeczenie równoważne),
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (do wniosku o przyjęcie dołącza się, orzeczenie
o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub o stopniu niepełnosprawności
rodzeństwa kandydata lub orzeczenie równoważne),
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem),
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą).
Kryteria te mają jednakową wartość.
§4
1. Ustala się następujące dwa wybrane przez dyrektora szkoły obowiązkowe zajęcia
edukacyjne punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów klas pierwszych
Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia:
1) Informatyka
2) Technika
2. Przy przeliczeniu na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych tj. informatyka, technika, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym — przyznaje się po 18 punktów,
2) bardzo dobrym — przyznaje się po 17 punktów,

3) dobrym — przyznaje się po 14 punktów,
4) dostatecznym — przyznaje się po 8 punktów
5) dopuszczającym — przyznaje się po 2 punkty.
3. Przy przeliczeniu na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty wynik przedstawiony w
procentach z:
1) języka polskiego - mnoży się przez 0,35
2) matematyki - mnoży się przez 0,35
3) języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) 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 – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) 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 z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) 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:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 5, na tym samym
szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w

tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
7. 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 3 punkty.
8. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2020/2021–2021/2022 do szkół
ponadpodstawowych, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do
egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie
oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego
nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym
za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
§5
Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przyjmowani są w pierwszej
kolejności
§6
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
3. Do zadań komisji należy w szczególności:
1)

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,

2)

sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 –
Prawo oświatowe,

3)

sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,

4)

sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

4.

Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem
elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.
§7

1.

Tryb odwoławczy:
1)

2)

3)

4)

W terminie 5 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.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust.1.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w
terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy
skarga do sądu administracyjnego.
§8

1.

Kandydaci przyjęci do oddziałów klas pierwszych Zespołu składają w szkole do 25 sierpnia
2021 r. :
1)

dwie fotografie w formacie do legitymacji szkolnej,

2)

kartę zdrowia,

3)

zaświadczenie z zakładu pracy o przyjęciu na zajęcia praktyczne (dotyczy oddziałów
Branżowej Szkoły I Stopnia z zajęciami praktycznymi w zakładach pracy).

