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REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW 
DO ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU 
w roku szkolnym 2013/2014 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 
 

            W roku szkolnym 2013/14 Zespół Szkół w Tłuszczu organizuje nabór do klas pierwszych 
następujących typów szkół: 

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. K. K. BACZYŃSKIEGO: 
 oddział społeczny  

- TECHNIKUM IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w zawodzie: 
 technik mechanik  
 technik usług fryzjerskich 

- ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w zawodzie: 
 ślusarz 
 mechanik pojazdów samochodowych 
 klasy wielozawodowe (dowolnie wybrany zawód po znalezieniu miejsca realizacji zajęć 

praktycznych) 
       Na kierunki mechaniczne przyjmowani są tylko chłopcy, na wszystkie pozostałe dziewczęta 
i chłopcy. 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 

1) podanie (kandydat wypełnia elektronicznie podanie, drukuje je i dostarcza je do sekretariatu 
szkoły), 

2) świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (mogą być oryginały lub kopie 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył), 

3) 2 zdjęcia, 
4) poświadczone kopie dyplomów, zaświadczeń lub innych dokumentów świadczących 

o szczególnych osiągnięciach w gimnazjum, 
5) zaświadczenia potwierdzające: 

 zwycięstwa na szczeblu pozaszkolnym olimpiad, konkursów itp. 
 przebywania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 
 orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o ograniczonej możliwości wyboru 

kierunku kształcenia 
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym 

zawodzie (skierowanie kandydat odbiera w sekretariacie szkoły) 
7) zaświadczenie z wybranego przez kandydata zakładu, który z dniem 2 września 2013 roku 

podpisze z kandydatem umowę o naukę zawodu (druk zaświadczenia kandydat odbiera 
w sekretariacie szkoły) – klasy wielozawodowe. 

TERMINY 
 

 od 10 maja (piątek) od godz. 1000 do 24 maja (piątek) do godz. 1500 – składanie dokumentów 
 od 21 czerwca (piątek) od godz. 1000 do 25 czerwca (wtorek) do godz. 1600 - dokonywanie 

zmiany wyboru szkół, 
 od 28 czerwca (piątek) od godz. 1100 do 1 lipca (poniedziałek), do godz. 1600 - dostarczenie 

oryginału lub kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu, 
 od 2 lipca (wtorek) od godz.900 do 4 lipca (czwartek), do godz. 1500 – postępowanie rekrutacyjne,  
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 do 4 lipca (czwartek) do godz. 1600 - ogłoszenie list kandydatów przyjętych do klas pierwszych, list 
kandydatów nieprzyjętych oraz informacji o ewentualnych wolnych miejscach w szkole, 

 od 5 lipca (piątek) od godz. 900 do 8 lipca (poniedziałek), do godz. 1500 - potwierdzenie przez 
kandydatów przyjętych do klas pierwszych woli podjęcia nauki w naszej szkole (na specjalnym 
druku) i dostarczenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia OKE, 

 8 lipca (poniedziałek), godz. 1600 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły oraz liczby 
wolnych miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja aż do czasu ich zapełnienia 

 od 9 lipca (wtorek) do 11 lipca (czwartek) – rekrutacja uzupełniająca, 
 11 lipca (czwartek), godz. 1530 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych na rok 

szkolny 2013/14 
 od 27 sierpnia (wtorek) do 30 sierpnia (piątek) – rekrutacja dodatkowa 

ZASADY PRZYJĘĆ 
 

1. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje tylko dokumenty kompletne. 
2. O kolejności przyjęć zdecyduje łączna liczba punktów (max 200 punktów) uzyskanych przez 

kandydata wg następującej punktacji: 
a) za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (liczba uzyskanych punktów 

– max 100 punktów), 
b) za ocenę z języka polskiego, matematyki, języka obcego i geografii na świadectwie ukończenia 

gimnazjum – max 72 pkt. ( celujący– 18 pkt., bardzo dobry – 14 pkt., dobry – 10 pkt., 
dostateczny – 6 pkt., dopuszczający – 2 pkt.), 

c) za dodatkowe osiągnięcia szkolne – max 28 pkt. (13 pkt. – udział w konkursach na szczeblu 
wojewódzkim lub organizowanych przez kuratora oświaty, 2 pkt. –świadectwo ukończenia 
gimnazjum z wyróżnieniem, 5 pkt. – osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowych lub 
artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty lub na szczeblu wojewódzkim, 2 pkt. na 
szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 pkt. za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim 
lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 pkt. za osiągnięcia na szczeblu powiatowym), 2 pkt. – 
osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska 
szkolnego, do 6 pkt. za średnią arytmetyczną z zajęć wymienionych w świadectwie). 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo 
mają:  
a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych; 
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny 

program lub tok nauki; 
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 

ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

4. O ile kandydat nie zostanie przyjęty na wybrany kierunek, szkoła w miarę posiadanych miejsc 
będzie proponowała mu inny kierunek nauki.  

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE 
 

1. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi lub jego opiekunowi odwołanie 
składane na piśmie w sekretariacie szkoły do Dyrektora Zespołu Szkół w terminie 2 dni od dnia 
ogłoszenia wyników przyjęć.  

2. Od decyzji Dyrektora Szkoły przysługuje kandydatowi lub jego opiekunowi w terminie 3 dni 
odwołanie składane na piśmie w sekretariacie szkoły do Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
w Warszawie. 

 

Uwaga: Termin przyjmowania kandydatów może być przedłużony na kierunkach, w których nie zostanie 

dokonany pełny nabór. 


