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REKRUTACJA 

NABÓR ELEKTRONICZNY POPRZEZ SYSTEM VULCAN 

 

 

 

W roku szkolnym 2022/2023 rekrutacja prowadzona będzie do następujących szkół: 
 
 

  

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4 – letnie) 

 

1. KLASA O PROFILU SPORTOWYM (S.O.S. dla dziewcząt), O PROFILU OGÓLNYM (dla 

dziewcząt i chłopców) ORAZ O PROFILU SŁUŻB MUNDUROWYCH (dla dziewcząt i chłopców) 

 

TECHNIKUM (5-letnie) 

 

1. Technikum Mechaniczne o specjalności operator maszyn CNC 

2. Technikum Elektryczne o specjalności systemy energetyki odnawialnej 

3. Technikum Ekonomiczne o specjalności menedżerskiej 

4. Technikum Informatyczne o specjalności programowanie 

5. Technikum Agrobiznesu o specjalności systemy teleinformatyczne w rolnictwie 

6. Technikum Handlowe o specjalności organizacja sprzedaży internetowej 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia) 

 

1. Ślusarz 

2. Mechanik pojazdów samochodowych 

3. Elektryk 

4. Klasa wielobranżowa ( fryzjer, sprzedawca, elektryk, kucharz, cukiernik, operator maszyn i urządzeń 

przemysłu spożywczego i inne zawody z praktyczną nauką zawodu  

u pracodawcy) 
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Kandydaci w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji dostarczają następujące 

dokumenty: 
 

 

1. Wniosek złożony w wersji elektronicznej przez system Vulcan, 
 
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

 

3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 

 

4. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie), 

 

5. Orzeczenia lub opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 

 

6. Kartę zdrowia ucznia należy złożyć po przyjęciu do szkoły, 

 

7. W przypadku wyboru Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia- zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie oraz podjęcia praktycznej nauki 

zawodu, 

 

8. W przypadku wyboru Branżowej Szkoły I Stopnia (młodociany pracownik) – oświadczenie zakładu pracy 

o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu. 

 
 
 

Podstawa prawna: 
 
 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.  

z 2019 r. poz. 1737), 

2. 11baa ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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. poz. 493 z późń. zm.) 

3. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082) 

4. ZARZĄDZENIE NR 3 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2022 r.  

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, 

branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 

5. ZARZĄDZENIE NR 12 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 marca 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych 

szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na 

rok szkolny 2022/2023 
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Regulamin przyjęć: 
 

W rekrutacji ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen na świadectwie  

a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów: 

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony  
w procentach z:  
• języka polskiego, 
 
• matematyki mnoży się przez 0,35 
 
wynik przedstawiony w procentach z:  
• języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 

 

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

• celujący –18 punktów;  
• bardzo dobry –17 punktów;  
• dobry –14 punktów;  
• dostateczny –8 punktów;  
• dopuszczający –2 punkty. 
 
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem- 7 punktów 
 
Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć: 

 

1. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów 

oświaty:  
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów  
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów  
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów 
 
 
2. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 

turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 
 
a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów 
 
b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty 
 
c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty 
 
3. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty:  
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 
 
b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów, 
 
c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, 
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d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,  
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty  
4. Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 
 
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów, 
 
b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 
 
c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów, 
 
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 
 
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty, 
 
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty; 
 
5. 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: 
 
a) międzynarodowym – 4 punkty  

b) krajowym – 3 punkty 
 
c) wojewódzkim – 2 punkty  

d) 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. 

 

6. 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.  

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej. 
 
 
 
 

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:  
a) za ocenę celującą po 35 punktów  
b) za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów  
c) za ocenę dobrą po 25 punktów  
d) za ocenę dostateczną po 15 punktów  
e) za ocenę dopuszczającą po 10 punktów 
 
Z  języka obcego nowożytnego:  
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a) za ocenę celującą - 30 punktów  
b) za ocenę bardzo dobrą - 25 punktów  
c) za ocenę dobrą - 20 punktów  
d) za ocenę dostateczną - 10 punktów  
e) za ocenę dopuszczającą - 5 punktów 

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej 

kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. 

 

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 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: 

 

a) 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, 

 

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  

w formie wolontariatu. 


