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Ważne informacje dla gimnazjalistów dotycz ące rekrutacji  
na rok szkolny 2014/2015  

 
1. W Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie odb ędzie si ę rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 

do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych:  
� II Liceum Ogólnokształc ącego     

- Profil: dyplomacja europejska    – 1 oddział /28 uczniów/  
- Profil: prawno – administracyjny   – 1 oddział /28 uczniów/  
- Profil: lingwistyczno – społeczny  – 1 oddział /28 uczniów/  

� Technikum Nr 1:   
- technik żywienia i usług gastronomicznych   – 1 oddział /28 uczniów/ 
- technik obsługi turystycznej                              – 1 oddział /28 uczniów/ 
- technik budownictwa                                         – 1 oddział /28 uczniów/ 
- technik cyfrowych procesów graficznych  – 1 oddział /28 uczniów/ 
- technik hotelarstwa    – 1 oddział /28 uczniów/ 

� Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1:     
- wielozawodowa o 3 letnim okresie nauki  (młodociany prac.) – 1 oddział /28 uczniów/  

w następujących zawodach: piekarz, stolarz, cukiernik, fryzjer, cieśla, tapicer, murarz, 
monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w 
budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, drukarz, introligator. 

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna dokona rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjalnych po ustaleniu liczby punktów zgodnie z punktacją przedstawioną w 
Zarządzeniu Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 roku oraz 
Zarządzeniu Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie 
rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 
policealnych na rok szkolny 2014/2015 

2. Ustala si ę nast ępuj ący sposób przeliczania na punkty ocen z j ęzyka polskiego i j ęzyka 
obcego z ocen ą wyższą, matematyki i historii, a także za wyniki egzaminu gimnazjalnego 
oraz inne osiągnięcia kandydatów. Maksymalna liczba punktów wynosi 200, w tym:  

 
*100 pkt.  – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 

gimnazjum z języka polskiego i j ęzyka obcego z ocen ą wyższą, matematyki i historii  
oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum wg 
następującego sposobu: 

18 pkt.  – ocena: celujący 
14 pkt . - ocena: bardzo dobry 
10 pkt.  - ocena: dobry 
  6 pkt.  - ocena: dostateczny 
  2 pkt.  - ocena: dopuszczający 

a także: 
*13 punktów  - liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego 
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego 
przedmiotu, lub tytuł laureata innego konkursu organizowanego przez kuratora oświaty, co 
najmniej na szczeblu wojewódzkim – zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone 
zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w 
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 
Nr 13, poz.125);  
Finalista lub laureat wi ęcej ni ż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów,  
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*7 punktów – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez 
kuratora oświaty – zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, 
poz.125);  
Finalista wi ęcej ni ż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów. W przypadku p rzyznania 13 
punktów nie przyznaje si ę 7 punktów.  
*5 punktów  – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane 
wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo przez inne podmioty 
działające na terenie szkół co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, 
*2 punkty  – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane 
wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół 
co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na 
szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na 
szczeblu powiatowym) 
*2 punkty  – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie 
wolontariatu lub środowiska szkolnego, 
*2 punkty - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,  
*do 6 punktów - za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, 
uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku 
braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy 
obliczaniu średniej arytmetycznej). 
Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje si ę nast ępuj ące warto ści punktowe 
ocen: 

 6 pkt.  – ocena: celujący 
 5 pkt.  – ocena: bardzo dobry 
 4 pkt.  – ocena: dobry 
 3 pkt.  – ocena: dostateczny 
 2 pkt.  – ocena: dopuszczający 
 

* 100 punktów - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w 
ostatnim roku nauki w gimnazjum. 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,  
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.  

Należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. 
uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji);  

3. W Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie obowiązuje następujący 
harmonogram rekrutacji: 

- Do końca lutego 2014  roku Dyrektor Zespołu szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Wyszkowie poda kandydatom do wiadomości warunki i kryteria rekrutacji do szkoły ustalone 
na podstawie art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). informator zamieszczamy 
na stronę internetową Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie 
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http://www.zs1wyszkow.edu.pl na BIP lub 
http://www.bip.zs1.powiatwyszkowski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=37 

- od 12 maja  od godz. 10.00 do 23 maja  do godz. 15.00 – kandydaci do klas pierwszych 
składają w sekretariacie Zespołu: 

� podania – kwestionariusze o przyj ęcie do szkoły, 
� zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza ń zdrowotnych do kształcenia w 

okre ślonym zawodzie – dotyczy tylko kandydatów do Techni kum lub 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nale ży zło żyć w sekretariacie szkoły do 25 
sierpnia 2014 r. (skierowanie do lekarza medycyny pracy mo żna odebra ć w 
sekretariacie szkoły po 8 lipca 2014 r.) 

� zaświadczenie o zamiarze podpisania umowy o prac ę od 1 wrze śnia 2014 r. - 
dotyczy tylko kandydatów do klasy wielozawodowej - młodocianych 
pracowników,  

  -    od 20 czerwca od godz. 10.00 do 24 czerwca  do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać 
zmian wyboru szkół lub składać wnioski, jeśli nie dokonali tego z przyczyn losowych w 
terminie od 12 maja  do 23 maja  

- od 27 czerwca  od godz. 11.00 do 30 czerwca  do godz. 16.00 – kandydaci składają 
oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginały lub kopie 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu poświadczone przez dyrektora 
gimnazjum (z pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm i pieczęcią imienną dyrektora szkoły i 
podpisem), które kandydat ukończył a także inne dokumenty wskazane przez organ 
prowadzący (za wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kształcenia w 
określonym zawodzie) 
Ze względu na elektroniczne wspomaganie rekrutacji, kandydaci składają dokumenty, o 
których mowa powyżej, w szkole pierwszego wyboru. 

- od 1 lipca godz. 9.00 do 3 lipca godz. 15.00 – szkolna Komisja przeprowadzi 
postępowanie rekrutacyjne według kryteriów obowiązujących w szkole, 

- do 3 lipca godz. 16.00 – szkolna Komisja ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do 
przyjęcia do klasy pierwszej i listy niezakwalifikowanych do przyjęcia, zawierające imiona, 
nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo 
niezakwalifikowaniu kandydata, z podaniem najniższej liczby punktów, która uprawnia do 
przyjęcia 

- od 4 lipca godz. 8.00 do 7 lipca godz. 15.00 – kandydaci umieszczeni na listach 
kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę 
podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał za świadczenia o 
wynikach egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum . Kandydaci do technikum i 
zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuj ą skierowanie do lekarza medycyny pracy, 
który wyda za świadczenie o braku przeciwwskaza ń do kształcenia w okre ślonym 
zawodzie (za świadczenie nale ży zło żyć do dnia 25 sierpnia 2014 r. w sekretariacie 
szkoły) 

- 8 lipca godz. 16.00 – szkolna Komisja ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych do szkoły (lub informacje o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w 
kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

- od 25 sierpnia do 29 sierpnia dyrektor Zespołu szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Wyszkowie przeprowadza postępowanie uzupełniające zgodnie z art. 1 pkt. 11, art. 20 zd 
ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). 

 
Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej po każdym etapie 

rekrutacji sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.  
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W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do SZKOŁY.  
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z 
wnioskiem. 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 może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej terminie 7 dni od 
dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu 
administracyjnego. 

 
 
Mamy nadzieję, że przedstawiona oferta i zaplanowany przebieg rekrutacji, pozwolą 

spełnić TWOJE GIMNAZJALISTO i TWOICH RODZICÓW oczekiwania w zakresie dalszej 
edukacji 
 Łączymy najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz otrzymania oczekiwanych ocen 
na świadectwie i egzaminie gimnazjalnym. 
 
 
 
 
 

Elżbieta Mańko       Marian Popławski  
 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej                      Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. MSC w Wyszkowie 


