Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 20 lutego 2019 r.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH
W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. BUDOWLANA 4
TEL. 25 759- 26-51, FAX. 25 759-25-98
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Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) –
rozdział 6.
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)
Zarządzenie 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.
Ustawa z dnia 9 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. Poz. 1943 ze zm.) –
rozdział 2a.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z
2017r. Poz. 60 ze zm.) art. 149
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. 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)
Statut Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim.

Kierunki kształcenia:
W roku szkolnym 2018/2019 prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2019/2020 do
następujących typów szkół:
dla absolwentów gimnazjum 1. technik architektury krajobrazu z florystyką o 4 letnim cyklu kształcenia;
2. technik technologii żywności – cukiernik o 4 letnim cyklu kształcenia;
3. technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego o 4 letnim cyklu kształcenia;
4. technik żywienia i usług gastronomicznych o 4 letnim cyklu kształcenia;
5. technik usług kelnerskich z baristyką o 4 letnim cyklu kształcenia;
6. branżowa szkoła I stopnia kształcąca w zawodzie kucharz o 3 letnim cyklu kształcenia.
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dla absolwentów szkoły podstawowej –
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technik architektury krajobrazu z florystyką o 5 letnim cyklu kształcenia;
technik technologii żywności – cukiernik o 5 letnim cyklu kształcenia;
technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego o 5 letnim cyklu kształcenia;
technik żywienia i usług gastronomicznych o 5 letnim cyklu kształcenia;
technik usług kelnerskich z baristyką o 5 letnim cyklu kształcenia;
branżowa szkoła I stopnia kształcąca w zawodzie kucharz o 3 letnim cyklu kształcenia.

Wymagane dokumenty:
1. Dwie aktualne fotografie, format legitymacyjny.
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (lub poświadczona kopia).
3. Wynik egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty (lub poświadczona kopia).
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym
zawodzie.
5. Kopia orzeczenia lub opinii o potrzebie kształcenia specjalnego.

IV. Zasady rekrutacji:
1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum i szkoły branżowej I stopnia mogą ubiegać się
absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych.
2. O przyjęciu do klasy pierwszej decydują kryteria podane w punkcie V.
3. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy decyduje uzyskana przez niego lokata na liście
kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego.
4. Złożenie oryginału świadectwa, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub w ósmej klasie szkoły
podstawowej i pozostałych dokumentów w terminie określonym w terminarzu jest
potwierdzeniem wyboru i podstawą do umieszczania na liście przejętych do szkoły.
V.
Kryteria rekrutacji:
1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują
określoną liczbę punktów:
200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym:
1) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie
ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne
osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły
podstawowej:
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a) sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę, za oceny wyrażone w stopniu:
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

- 18 punktów
- 17 punktów
- 14 punktów
- 8 punktów
- 2 punkty

b) za świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się
7 punktów.
c) sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum oraz szkoły podstawowej dotyczących uzyskania tytułu finalisty w konkursie,
turnieju lub zawodach na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
podany w odpowiednich Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej (zał. nr 1),
maksymalnie 18 punktów.
d) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, przyznaje się 3 punkty.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, poza matematyką i językiem polskim ustalone przez dyrektora
ZSA jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału – dwa spośród
wymienionych:
Technikum kształcące w zawodzie - technik architektury krajobrazu z florystyką:
sztuka, informatyka, biologia, historia, j. obcy nowożytny
- Technikum kształcące w zawodzie - technik technologii żywności, cukiernik:
informatyka, chemia, technika, biologia, j. obcy nowożytny
- Technikum kształcące w zawodzie - technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego:
geografia, j. obcy nowożytny, informatyka, biologia, wos
- Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką:
informatyka, biologia, sztuka, j. obcy nowożytny, chemia
- Technikum kształcące w zawodzie technik usług kelnerskich z baristyką:
j. obcy nowożytny, wych. fizyczne, informatyka, biologia, sztuka
- Branżowa szkoła I stopnia w zawodzie kucharz:
j. obcy nowożytny, informatyka, technika , sztuka, biologia
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2) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2.
3) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w
ósmej klasie w szkoły podstawowej.
Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego, pomnożone przez 0,35
- matematyki, pomnożone przez 0,35
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, pomnożone przez 0,3.

VI.
1)

2)
3)

4)

5)

Harmonogram rekrutacji (wg Załącznik do zarządzenia Nr 10 Mazowieckiego Kuratora
Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku)
od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do
szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 17 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany
wyboru szkoły (można wydawać skierowania uczniom z pierwszego wyboru)
od 21 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 - uzupełnienie wniosku o
przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie
poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)
do 15 lipca – weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów
przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7
uso
16 lipca do godz.12.00 – 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.
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6) od 16 lipca od godz. 12.00 do 18 lipca do godz. 16.00 – wydanie przez szkoły prowadzące
kształcenie zawodowe 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
7) od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe.
8) 25 lipca, godz. 12.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych
9) 25 lipca do godz. 16.00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie
wolnych miejsc.
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
10) od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 - wydanie przez szkoły prowadzące
kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie, składanie wniosków o przyjęcie do
szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
11) od 16 sierpnia - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów
przez komisje rekrutacyjne
12) 19 sierpnia, godz. 12.00 - 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

13) od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 21 sierpnia do godz. 16.00 lub przy składaniu wniosku do
szkoły - wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie
lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru
kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata
oświadczenia o wyborze tej szkoły.
14) od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 - potwierdzenie woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe.
15) do 28 sierpnia do godz. 10.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.
16) do 28 sierpnia do godz. 12.00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o
liczbie wolnych miejsc.
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