REGULAMIN REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
w roku szkolnym 2018/2019 określa niniejszy Regulamin opracowany na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku 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 2017r. poz. 586) oraz Zarządzenia nr 5
Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia,
szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.

Zasady ogólne
W Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej rekrutację kandydatów do klas
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych: II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum
Nr 2 i Szkoły Branżowej I Stopnia nr 2 na rok szkolny 2018/2019 regulują następujące
zasady:
1. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych przez
kandydata za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu oraz
punktów przyznanych za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia
gimnazjum.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej prowadzącej kształcenie
zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
I.

II.
Terminy składania dokumentów – rekrutacja zasadnicza
1. Od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00 kandydaci składają wniosek
o przyjęcie do klasy I. Kandydaci, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym
zawodzie wskazując Technikum nr 2 lub Szkołę Branżową I Stopnia nr 2 jako szkołę
pierwszego wyboru otrzymują skierowania na badania lekarskie.
2. Od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 kandydaci mogą
dokonywać zmiany wyboru szkoły.
3. Od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00 kandydaci uzupełniają
wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem
przez gimnazjum).
4. Od 10 maja do 6 lipca szkolna komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie
do szkoły i inne złożone dokumenty.

5. 6 lipca godz. 12.00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia.
6. Od 6 lipca od godz. 12.00 do 9 lipca do godz. 16.00 pozostali kandydaci do szkół
zawodowych z listy kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru
kształcenia w danym zawodzie otrzymują ze szkoły skierowanie na badanie lekarskie.
7. Od 6 lipca od godz. 10.00 do 12 lipca do godz. 10.00 kandydaci umieszczeni na
listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki
w danej szkole w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
8. 12 lipca godz. 16.00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
9. 12 lipca do godz. 16.00 dyrektor szkoły przekazuje informację do Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce o liczbie wolnych miejsc w szkole.
10. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, komisja rekrutacyjna przeprowadza rekrutację uzupełniającą.

III.
Terminy składania dokumentów – rekrutacja uzupełniająca
1. Od 13 lipca od godz. 8.00 do 16 lipca do godz. 16.00 – kandydaci składają wniosek
o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami. Kandydaci, którzy dokonali
wyboru kształcenia w zawodzie, otrzymują ze szkoły skierowanie na badanie
lekarskie.
2. Od 13 lipca do 28 sierpnia szkolna komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski
o przyjęcie do szkoły i inne złożone dokumenty.
3. 29 sierpnia godz. 12.00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia.
4. Od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci
umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają
wolę podjęcia nauki w danej szkole w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów
oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
5. 31 sierpnia godz. 12.00 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
6. 31sierpnia do godz. 12.00 dyrektor szkoły przekazuje informację do Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce o liczbie wolnych miejsc w szkole.
7. Szkolna komisja rekrutacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza
i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

IV
Zasady ustalania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
kwalifikacyjnym wynosi 200:
2. 100 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania na egzaminie
gimnazjalnym. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla
zadań z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki,
przedmiotów przyrodniczych (geografii, biologii, chemii i fizyki), języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty przyjmując
współczynnik 0,2.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na
punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie,
biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
-oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty
-oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym - przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

3. 100 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata
na podstawie danych umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
*72 punkty – maksymalna liczba punktów za oceny z przedmiotów: język polski,
język obcy nowożytny (uwzględnia się ocenę wyższą), matematyka, geografia;

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka obcego nowożytnego,
matematyki i geografii:
 18 pkt – ocena: celujący;
 17 pkt – ocena: bardzo dobry;
 14 pkt – ocena: dobry;

8 pkt – ocena: dostateczny;

2 pkt – ocena: dopuszczający.
*7 punktów – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
W zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
*10 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego;
*7 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
*5 punktów – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
W zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
*10 punktów – za dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego;
*7 punktów – za dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego;
*5 punktów – za dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego;
*7 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego;
*5 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
*3 punkty – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;
Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające w szkole, na szczeblu:
*4 punkty – międzynarodowym
*3 punkty – krajowym
*2 punkty – wojewódzkim
*1 punkt - powiatowym
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 18 punktów.
*3 punkty – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

