
WARUNKI  I  KRYTERIA  REKRUTACJI                      

W  ZESPOLE  SZKÓŁ NR 2 W ROKU 

SZKOLNYM  2020/2021 

    

 

 

I  Kierunki kształcenia 

 

 

Lp. 

 

Typ szkoły 
 

Profil kształcenia 

Planowana 

liczba 

oddziałów 

Planowana 

liczba 

uczniów 

Nauczane 

języki 

 

 

 

1. 

 

 

 

      Technikum 

technik mechanik 

 

 

1 

 

30 

język angielski 

język rosyjski 

technik robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

1 30 
język angielski 

język rosyjski 

technik informatyk 

 

 

1 

 

 

30 

 

 

język angielski 

język rosyjski 

 

technik spedytor 1 30 

język angielski 

język rosyjski 

 

Technik 

rachunkowości 
  

język angielski 

język rosyjski 

 

   2. 

 

 

Branżowa Szkoła 

I Stopnia 

mechanik pojazdów 

samochodowych 

 

1 

 

30 

 
język angielski 

monter  sieci, 

instalacji i urządzeń 

sanitarnych 

1 30 język angielski 

monter zabudowy i 

robót 

wykończeniowych w 

budownictwie 

 

 

1 30 język angielski 

 

 

 

 

II  Zasady rekrutacji 

  

            W Zespole Szkół Nr   2 w Łosicach obowiązują zasady rekrutacji i naboru uczniów  

zgodne z Zarządzeniem Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.  

 
Zasady punktacji przyznawanej kandydatom do klasy pierwszej. 

• Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno 

kwalifikacyjnym wynosi -200 punktów. 



• 100 punktów  można uzyskać za oceny na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z czterech przedmiotów- języka polskiego, matematyki i dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz osiągnięć dodatkowych. 

• 100 punktów również można uzyskać za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku 

nauki w szkole podstawowej. 

a) Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty: 

 

• wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki 

            mnoży się przez 0,35; 

• wynik przedstawiony w procentach z języka obcego mnoży się przez 0,3. 

  

 

b) Przeliczanie na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia 

gimnazjum. 

 

 ocena  punkty 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

c) Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 

7 pkt. 

 

d) Przeliczanie na punkty poszczególnych osiągnięć. 

 

Osiągnięcia wymienione na świadectwie punkty 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty: 

1) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 

 

2) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 

 

 

3) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego. 

 

           

 

           10 pkt. 

 

            7 pkt. 

           

 

 

           5 pkt. 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim 

1) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej, 

2) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej, 

 

 

3) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej. 

 

 

 

10 pkt. 

 

 

            4 pkt. 

 

 

 

 

            3 pkt. 



Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: 

1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego, 

2) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego, 

3) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego, 

4) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego, 

5) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego, 

6)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego. 

 

 

10 pkt. 

 

             7 pkt. 

 

             5 pkt. 

             7 pkt. 

             5 pkt. 

 

             3 pkt. 

 

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o 

zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust. 2 pkt. 8 i art. 

32a ust. 4 ustawy: 

 

1) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej, 

2) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej, 

3) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej, 

4) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej, 

5) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej, 

6) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej. 

 

 

 

 

 

 

10 pkt. 

 

 

             7 pkt. 

 

 

             5 pkt. 

 

 

7 pkt. 

 

 

3 pkt. 

 

 

2 pkt. 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub 

sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

 

1) międzynarodowym, 

2) krajowym, 

3) wojewódzkim, 

4) powiatowym. 

 

 

 

 

             4 pkt. 

             3 pkt. 

             2 pkt. 

             1 pkt. 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu ośmioklasisty, oceny z języka polskiego, matematyki, 

historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i 

języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej przelicza się na punkty: 

 

1) celujący 

2) bardzo dobry, 

3) dobry, 

4) dostateczny, 

5) dopuszczający. 

 

 

 

 

 

 

            20 pkt. 

            18 pkt. 

            13 pkt. 

              8 pkt. 

              2 pkt. 



 

 

e) Wykaz przedmiotów, których oceny będą przeliczane na punkty w zależności od typu 

szkoły 

 

Typ szkoły Przedmioty, których oceny są przeliczane 

na punkty 

 

Technikum  

język polski 

matematyka 

fizyka 

język angielski 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

język polski 

matematyka 

fizyka 

język angielski 

 

 

            W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 

samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego 

samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje 

się jednorazowo punkty za najwyższe osiągniecie tego ucznia w tych zawodach, z tym że 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi  

18 punktów. 

 

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. 

 

 


