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Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 

na rok szkolny 2019/2020  

Proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Licealnych   

i Ekonomicznych nr 1, w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzany będzie na 

podstawie przepisów:  

▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996  

ze zm.) –rozdział 6.  

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.   

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  dotychczasowego  gimnazjum   

▪ (Dz. U. z 2017 poz. 586).  

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r.   

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. 

poz. 610).  

▪ Zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 

r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół 

branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 

2019/2020).  

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.   

▪ w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 

r. Poz. 639).  

1. Zasady i tryb rekrutacji  

Do klasy I technikum w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 

przyjmowani są kandydaci, którzy:  

▪ posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;  

▪ posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy 

z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.  

Do klasy I technikum Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 przyjmuje 

się kandydatów, którzy:  
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▪ posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;  

▪ posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy 

z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.  

Do klasy I liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealnych   

i Ekonomicznych nr 1 przyjmuje się kandydatów, którzy:  

▪ posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.  

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 

dyrektora szkoły z wykorzystaniem systemów informatycznych.  

W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne  

do szkoły, wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.  

W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:  

▪ dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna;  

▪ osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym 

przeprowadzanym do danej szkoły.  

Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym 

zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. Dyrektor wyznacza 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełnienia przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

2. Szczegółowe zadania Komisji  

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  

▪ ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych;  

▪ ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych;  

▪ sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.  

Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym 

miejscu w siedzibie szkoły. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-02-2019&qplikid=214#P214A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=24-02-2019&qplikid=214#P214A7


3  

  

określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.   

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 danej szkoły.   

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego 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.   

Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska 

przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także 

informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję 

rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie 

komisji rekrutacyjnej  

Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się zgodnie z Harmonogramem rekrutacji 

będącym załącznikiem do zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty  

z dnia 29 stycznia 2019r.  

3. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego oraz 

ocen z zajęć edukacyjnych ze świadectwa ukończenia gimnazjum  

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik 

przedstawiony w procentach z: 1) języka polskiego, 2) historii i wiedzy   

o społeczeństwie, 3) matematyki, 4)przedmiotów przyrodniczych, 5) języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2.  

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych 

na świadectwie ukończenia gimnazjum, 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;  
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5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.  

4. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty oraz ocen 

z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej  

W przypadku przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik 

przedstawiony w procentach z: języka polskiego, matematyki mnoży się przez 

0,35, wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży 

się przez 0,3.  

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 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.  

 

5. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego  

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria:  

▪ wyniki egzaminu ósmoklasisty / wyniki egzaminu gimnazjalnego;  

▪ wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum / świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki 

oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

6. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum/świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym to:  

W zawodzie technik ekonomista: geografia i informatyka.  

W zawodzie technik logistyk: geografia i informatyka.  

W liceum ogólnokształcącym: historia i geografia.  
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7. Inne kryteria, które będą brane pod uwagę w postepowaniu 

rekrutacyjnym to:  

▪ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem / świadectwo 

ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;  

▪ szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej / szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum;  

▪ 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 ponadwojewódzkim;  

▪ osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi 

możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie  

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

▪ wielodzietność rodziny kandydata,  

▪ niepełnosprawność kandydata,   

▪ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

▪ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

▪ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,   

▪ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,   

▪ objęcie kandydata pieczą zastępczą.  
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Sposób przeliczania na punkty osiągnięć branych pod uwagę w rekrutacji 

regulują Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej przywołane we wstępie 

do Regulaminu.  


