
Zasady rekrutacji i kryteria przyjęć absolwentów szkoły 

podstawowej 

do technikum w Zespole Szkół 

im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Teresinie w roku szkolnym 2020/2021 

  

Rekrutację kandydatów do Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Teresinie przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora Szkoły. 

1. Podstawa prawna: 

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

996 ze zm.) – rozdział 6;  

o Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. 

poz.1943 ze zmianami) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 ze 

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 16 marca 2017 

r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

(Dz. U. z 2017r. poz. 610). 

o  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 11 marca 2020 

r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 410 z późn. zm.) 

o  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 20 marca 2020 

r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020poz. 493 z późn. 

zm.) 

o  Komunikat MEN z dnia 19 maja 2020 w sprawie terminów postępowania 

rekrutacyjnego 2020/2021.  

2. Każdy kandydat do szkoły może otrzymać maksymalnie 200 punktów. 

1). Za wynik egzaminu ósmoklasisty uczeń otrzymuje maksymalnie 100 punktów 

otrzymanych jako suma wyników procentowych z języka polskiego i matematyki - 

przemnożonych przez 0,35 oraz wyniku procentowego z języka obcego 

nowożytnego - przemnożonego przez 0,3. 

2). Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch 

wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

ocena celująca – 18 punktów; 

ocena bardzo dobra – 17 punktów; 

ocena dobra – 14 punktów; 

ocena dostateczna – 8 punktów; 

ocena dopuszczająca – 2 punkty. 

           Wybranymi przedmiotami są: 

- technik logistyk – język obcy, geografia, 

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki –  biologia, informatyka 

- technik mechanik – fizyka, informatyka 



- technik mechanik lotniczy, technik elektroenergetyk transportu szynowego – 

język obcy, fizyka. 

3). Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem uczeń 

otrzymuje -     7 punktów. 

4). Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć: 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: 

o tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów; 

o tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –               

7 punktów; 

o tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –               

5 punktów. 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

o tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów; 

o tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty; 

o tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty. 

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty: 

o dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 

o dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 punktów, 

o dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

o tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów, 

o tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –              

 5 punktów, 

o tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –              

 3 punkty. 

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

o dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –

 10 punktów, 

o dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– 7 punktów, 

o dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

– 5 punktów, 

o tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

o tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 



o tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty. 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione 

wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 

lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

o międzynarodowym – 4 punkty, 

o krajowym – 3 punkty, 

o wojewódzkim – 2 punkty, 

o powiatowym – 1 punkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych        

do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

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

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

5). Przeliczanie  na punkty ocen z języka polskiego i matematyki 

wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób 

zwolnionych      z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty: 

o za ocenę celującą – po 35 punktów, 

o za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów, 

o za ocenę dobrą – po 25 punktów, 

o za ocenę dostateczną – po 15 punktów, 

o za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów; 

z języka obcego nowożytnego: 

o za ocenę celującą – 30 punktów, 

o za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów, 

o za ocenę dobrą – 20 punktów, 

o za ocenę dostateczną – 10 punktów, 

o za ocenę dopuszczającą – 5 punktów. 

6). Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do danego oddziału; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 



o 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, 

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

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 

4. 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. 

5. 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. 

6. Kandydaci do technikum składają następujące dokumenty: 

- podanie do szkoły wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacji do szkół 

w powiecie sochaczewskim oraz po otrzymaniu kopie świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty; 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia     

w danym zawodzie; 

(możliwość przesłania drogą elektroniczną skanów dokumentów na e-mail: 

rekrutacja@zsteresin.pl) 

 

Po przyjęciu do szkoły: 

- 2 podpisane zdjęcia; 

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

- oryginał wyniku egzaminu ósmoklasisty 

- oryginał zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do kształcenia w danym zawodzie; 

 

7. Rekrutacja jest przeprowadzana zgodnie z  harmonogramem. 

  

Harmonogram rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej 

do technikum w Zespole Szkół 

im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Teresinie 

w roku szkolnym 2020/2021 

  

Terminarz postępowania rekrutacyjno-kwalifikującego: 

mailto:rekrutacja@zsteresin.pl


- od 15 czerwca (poniedziałek)  do 10 lipca (piątek) do godz. 1500  - składanie 

wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 (możliwość przesłania drogą elektroniczną skanów dokumentów na e-mail: 

rekrutacja@zsteresin.pl)  

- od 26 czerwca (piątek) do 10 lipca(piątek ) do godz. 1500 dostarczanie świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej 

(możliwość przesłania drogą elektroniczną skanów dokumentów na e-mail: 

rekrutacja@zsteresin.pl) 

- od 31 lipca (piątek) od godz. 800 do 4 sierpnia (wtorek) do godz. 1500 - uzupełnienie 

wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 

zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie; 

(możliwość przesłania drogą elektroniczną skanów dokumentów na e-mail: 

rekrutacja@zsteresin.pl)  

 

- do 04 sierpnia (wtorek) - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności; 

- 12 sierpnia (środa) godz.1200 - podanie do wiadomości list 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; 

- od 15 czerwca (poniedziałek) do 14 sierpnia(piątek) do godz. 1200 - wydanie przez  

szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów 

zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku 

złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, z uwzględnieniem zapisów 

art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe; 

- od 13 sierpnia (czwartek) od godz. 800 do 18 sierpnia (wtorek) do godz. 1500 -

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów 

(świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu 

zewnętrznego) oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu; 

- 19 sierpnia (środa)  do godz. 1400 - podanie przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych; 

 

  

 


