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REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW D

 na rok szkolny  2011/2

Podstawa prawna 

 Zarządzenie Nr 15 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 
i  słuchaczy  do  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  oraz  sz

 Zarządzenie Nr 21 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lu
przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponad
szkolny 2011/2012. 

 Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 lute
z dnia 20 lutego 2004r.  w sprawie warunków i trybu przy
przechodzenia  z  jednych  typów  szkół  do  innych  (Dz. U. Nr 26

  Statut Zespołu Szkół w Karczewie, ul. Wyszyńskiego 4.                 

                                                                  Wymagane dokumen

1.    Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata
2.    Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadcze
       gimnazjalnego.                                                                                        
3.    Kopie świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczeń o szc
(poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum).      
4.    Trzy podpisane fotografie.                                                                      
5.    Zaświadczenie z konkursów przedmiotowych.                                      
6.    Pisemne oświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły).                 
7 .   Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ksz
samochodowych”  (dotyczy kandydatów do Technikum Samochodowego i
8.    Karta zdrowia.                                                                                         
9.    Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej pu
(w przypadku  kandydatów z problemami zdrowotnymi i dysfunkcjami). 

             Zasady postępowani

1.     O przyjęcie do klas pierwszych  Zespołu Szkół w Karczewie mogą ub
2.  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych ora

i  ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub po
jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryterió

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędn
kwalifikacyjnym mają: 

• sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów
oświadczenia potwierdzonego przez dyrektora gimnazjum),  
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lutego 2011 r. w spawie przyjmowania uczniów          
kół  policealnych  na   rok  szkolny  2011/2012.     

tego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
gimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok 

go 2009 r. zmieniające Rozporządzenie MENiS           
jmowania uczniów do szkół publicznych oraz 
 poz. 232). 

                                                                                               

ty 

 oraz rodzica (prawnego opiekuna). 
nia o szczegółowych wynikach egzaminu                            
                                                                                 
zegółowych  wynikach egzaminu gimnazjalnego               
                                                                                               
                                                                                
                                                                                              
                                                                                             
tałcenia w zawodzie „mechanik pojazdów                            
 ZSZ).                                                                     
                                                                                
blicznej poradni specjalistycznej                                     

a 

iegać się absolwenci gimnazjów.                                          
z laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim              
szerza treści podstawy programowej co najmniej 
w. Kandydaci ci umieszczeni są na początku listy.   
ych wyników w postępowaniu rekrutacyjno-                

 dziecka i rodzin zastępczych (na podstawie 

http://www.zskarczew.edupage.org/


• kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia (na podstawie 
opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej),  

• kandydaci  z:  
- wyższą oceną z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (Liceum Ogólnokształcące),  
- wyższą oceną z części matematyczno-przyrodniczej (Technikum i ZSZ),  

• kandydaci z wyższą oceną z zachowania.  

 

4. 

5. 

Nie złożenie w odpowiednim  terminie któregokolwiek z  wymaganych dokumentów  spowoduje  niedopuszczenie   
       kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie odpowiednich osiągnięć  i uprawnień   
       w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym. 

O kolejności  na  listach  kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku                           
       postępowania rekrutacyjnego. 

• kandydat składając dokumenty określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do wybranej szkoły.  

 

  Punktacja 

1. W toku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego komisja ustala liczbę punktów dla każdego kandydata.                  
Kandydat w postępowaniu kwalifikacyjnym może otrzymać maksymalnie 200 punktów: 

a/      100 punktów za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (50 punktów z przedmiotów                        
humanistycznych i 50 punktów z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych).  
Liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych 
wynikach egzaminu,  
b/      100 punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć   
edukacyjnych (w zależności od typu szkoły) oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 
gimnazjum. 

2.    Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym zależą od typu szkoły:                                                     

w Liceum Ogólnokształcącym                                                                                                                                                   
-  język polski 
-  język angielski 
-  wos 
-  geografia 

              w Technikum Samochodowym:                                                                                                                                                 
-  język polski  
-  matematyka  
-  fizyka 
-  geografia 

   w Zasadniczej Szkole Zawodowej:                                                                                                                                       
-  język polski  
-  matematyka  
-  fizyka 
-  geografia 

3.    Punkty za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych przelicza się zgodnie z następującymi                         
kryteriami:  

      ocena celująca  -      18 pkt.  
      ocena bardzo dobra  -      14 pkt.  
      ocena dobra  -      10 pkt.  
      ocena dostateczna  -        6 pkt.  
      ocena dopuszczająca  -        2 pkt.  
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4.    Osiągnięcia  ucznia  wymienione  w  świadectwie  ukończenia  gimnazjum  wyraża  się  następującą  liczbą  punktów: 

 14  pkt   -  za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza 
treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty,               
co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych  przez 
kuratora  oświaty  lub  za  udział  w  II etapie olimpiady przedmiotowej  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych,  

 2  pkt   -   za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 

 4  pkt  -   za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

 2  pkt -   za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym,   

 4  pkt - maksymalna liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym               
i co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

     2  pkt -   za inne osiągnięcia, odnotowane w świadectwie ukończenia gimnazjum w tym:                
a/  uzyskiwane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy,               
artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół,               
b/    osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza wolontariatu lub środowiska szkolnego,  

 do  6 pkt.  -  za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązkowych  
zajęć edukacyjnych: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka      
i astronomia, chemia, biologia, geografia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne oraz 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, a także religii lub etyki.   

Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen: 

6 pkt.      -        ocena celująca  
5 pkt.      -        ocena bardzo dobra  
4 pkt.      -        ocena dobra  
3 pkt.      -        ocena dostateczna  
2 pkt.     -        ocena dopuszczająca 

 

                    TERMINARZ    (terminy określa Mazowiecki Kurator Oświaty): 

 od   16 maja  (poniedziałek)  od  godz. 10,00   do  24 maja  (wtorek)  -  do  godz. 13,00   -  kandydaci wybierają 
szkoły  i drukują  podania  z   systemu.   Wydrukowane podanie,  podpisane  przez  siebie  i  rodziców  (prawnych 
opiekunów)   kandydaci  składają   w  sekretariacie szkoły  w  godz. 8,00 – 16,00.   W przypadku ubiegania się     
do Technikum Samochodowego  i ZSZ  kandydaci składają także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kształcenia  w zawodzie „technik pojazdów samochodowych” -  w Technikum  i  „mechanik 
pojazdów samochodowych”   -   w  ZSZ; 

 od   16 czerwca  (czwartek)  od godz. 10.00   do  21 czerwca   (wtorek)   do godz. 13,00   -  kandydat  może 
dokonać zmiany wyboru szkoły.   W tym celu wprowadza zmiany do systemu  następująco:                                                      
-   z jednym z rodziców (prawnych opiekunów) udać się do szkoły pierwszego wyboru,                                             
-   anulować złożone podanie i odebrać załączniki,                                                                                                           
-   upewnić się, czy szkoła wprowadziła do systemu informację o anulowaniu podania,                                                
-   wprowadzić do systemu nowe informacje,                                                                                                                      
-   wydrukować i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) nowe podanie,                                                   
-   złożyć nowe podanie wraz z załącznikami do szkoły, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru;  
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 od  22  czerwca  (środa)   od  godz. 11,00   do   27 czerwca   (poniedziałek)   do godz. 14,00                                                                            

-   kandydat  wprowadza  do  systemu  swoje  oceny  ze  świadectwa,  z egzaminu  gimnazjalnego  oraz  informacje               
o  innych  osiągnięciach odnotowanych  na świadectwie;                                                                                                  
-   kandydaci  składają  kopie  świadectw  ukończenia gimnazjum  i kopie zaświadczeń  o szczegółowych wynikach                
egzaminu  gimnazjalnego   w naszej szkole  (jeśli jest ona szkołą pierwszego wyboru).                                                              
Kandydat  musi  złożyć tyle kopii  ile  szkół  wybrał;           

 od  27 czerwca  (poniedziałek)   od  godz. 14,00   do  1 lipca  (poniedziałek)   do  godz. 14,00                                              
-   komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne; 

 do  1 lipca  (piątek)   do godz. 14,00    -   ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy 
pierwszej; 

 od  1 lipca  (piątek)  od  godz. 14,00 do  5  lipca  (wtorek)  do  godz. 14,00  -  kandydat  sprawdza  w Internecie 
lub na listach wywieszonych w szkole, czy został zakwalifikowany do przyjęcia i składa oświadczenie 
potwierdzające wolę  podjęcia  nauki w danej szkole oraz oryginały:  świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach egzaminu  gimnazjalnego i innych wymaganych  dokumentów;  

 5  lipca  (wtorek)  o godz. 16,00   -  komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych    
do szkoły  (informacja będzie w Internecie i w szkole).  Kandydat, który nie został zakwalifikowany do żadnej 
szkoły może uzyskać informacje o wolnych miejscach w systemie; 

 6  lipca (środa)  i  7 lipca  (czwartek)  do godz. 12,00    -  kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do żadnej 
szkoły mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej (gdy szkoła ma wolne miejsca).  W tym celu należy złożyć             
w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:   kopie świadectw ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczeń       
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, w przypadku ubiegania się do Technikum Samochodowego  
i ZSZ  kandydaci składają także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia      
w zawodzie „technik pojazdów samochodowych” - w Technikum  i  „mechanik pojazdów samochodowych”          
-  w  ZSZ; 

 7  lipca  (czwartek)  o godz. 14,00    -  komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza w szkole listę kandydatów 
zakwalifikowanych   -  w ramach  rekrutacji  uzupełniającej; 

 od  7 lipca  (czwartek)  od  godz. 14,00  do  11 lipca  (poniedziałek)   do godz.  14,00   -   kandydat  
zakwalifikowany w ramach rekrutacji uzupełniającej składa oryginały: świadectwa i zaświadczenia                
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki     
w danej szkole i inne wymagane dokumenty; 

  11  lipca  (poniedziałek)   godz.  15,00 -  komisja  rekrutacyjno-kwalifikacyjna  ogłasza listy uczniów przyjętych      
do klas  pierwszych  na  rok  szkolny  2011/2012; 

  11 lipca  (poniedziałek)   godz. 15.30 - dyrektor szkoły lub administrator systemu elektronicznego wspomagania 
rekrutacji przesyła odpowiednio do Wydziału Wspomagania i Komunikacji Społecznej Kuratorium Oświaty          
w Warszawie informacje o liczbie przyjętych do oddziałów klasy pierwszej oraz o wolnych miejscach w szkołach 

 od   22  sierpnia  (poniedziałek)  do  26 sierpnia  (piątek)    -  komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna (w przypadku 
wolnych miejsc)  przeprowadzi dodatkową rekrutację; 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokoły 
postępowania kwalifikacyjnego. 
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