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I. Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r.poz. 1943 ze zm.) 

– rozdział 2a. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) art. 149. 

3. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze 

zm.) – rozdział 6. 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów. 

5. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w 

sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 

2020/2021. 

6. § 11baa ust. 1 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 późn.zm.) 

7. Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w 

Otwocku 

Podmiotowy zakres obowiązywania regulaminu 

Regulamin obejmuje rekrutację do oddziałów klasy pierwszej dla młodzieży:  

 

- pięcioletniego technikum w zawodach:  

 technik ekonomista - innowacja pedagogiczna klasa wojskowo-sportowa,  

 technik rachunkowości - specjalność manager przedsiębiorstwa, 

 technik hotelarstwa, klasa patronacka Hotel DoubleTree Warszawa - specjalność 

organizacja spotkań biznesowych i konferencji, 

 technik żywienia i usług gastronomicznych - innowacja pedagogiczna - dietetyka - 

akademia zdrowia,  

 technik technologii żywności - innowacja pedagogiczna - manager zdrowej żywności i 

żywienia. 



- trzyletniej branżowej szkoły I stopnia w zawodzie: 

 kucharz/kelner. 

 

I. Wymagane dokumenty 

 

1. Wniosek o przyjęcie na druku szkoły (wydrukowany z systemu) z podpisem 

kandydata oraz rodziców (prawnych opiekunów). 

 

Do wniosku dołącza się: 

a) w przypadku kandydatów z problemami zdrowotnymi - opinię wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 

zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej. 

b) w przypadku uzyskania równorzędnych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym,  

dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata innych kryteriów: 

-   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych, 

 -  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

-  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej. 

4. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

5. Karta zdrowia. 

6. Trzy fotografie. 

7. Zaświadczenie lekarskie medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania wybranego zawodu.  



 

II. Komisja rekrutacyjna 

 

1. Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej 

przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 

2. Szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według ustalonych 

kryteriów. 

3. Dnia 22 lipca 2021 r. szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów 

niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej 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. 

4. Dnia 2 sierpnia 2021 r.  do godz. 14
00

 szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy 

kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera 

imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych (lub informację o liczbie 

wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę 

punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

5. Każdy etap rekrutacji przeprowadzonej przez szkolną komisję rekrutacyjną  kończy 

się sporządzeniem i podpisaniem protokołu postępowania kwalifikacyjnego. 

6. W terminie do 5 sierpnia 2021r. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do szkoły. 

7. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez 

rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 6. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 

postępowaniu rekrutacyjnym.  

8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia.  

9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o 

którym mowa w pkt.7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.  

10. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-02-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-02-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-02-2014&qplikid=1#P1A260
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-02-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-02-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-02-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-02-2014&qplikid=1#P1A6


III. Kryteria rekrutacji 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjno – kwalifikacyjnym. Od wszystkich kandydatów wymagane jest 

przedstawienie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do 

kształcenia w danym zawodzie. 

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – 

kwalifikacyjnym wynosi 200, w tym: 

1) 100 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin 

przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Szczegółowe wyniki 

egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego i 

matematyki mnoży się przez 0,35, z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. 

2) 100 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny 

w świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, języka obcego 

nowożytnego i geografii oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej. Sposób przeliczania na punkty stopni uzyskanych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, języka 

obcego nowożytnego i geografii jest następujący:  

 a) 18 punktów - stopień celujący  

 b) 17 punktów - stopień bardzo dobry 

 c) 14 punktów - stopień dobry 

 d)  8 punktów - stopień dostateczny 

 e)  2 punkty - stopień dopuszczający 

3. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej jest następujący: 

1) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych na podstawie 

porozumień przyznaje się: 

a) za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów, 

b) za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów, 

c) za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów. 

2) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 

lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim przyznaje się: 

a)  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu artystycznego lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  10 

punktów, 



b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty. 

3) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty przyznaje się: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub  

interdyscyplinarnego 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lun interdyscyplinarnego  5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty. 

4) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem albo turniejem o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przyznaje się: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 

punktów,  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 

punktów, 

c) dwóch 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) Za uzyskanie wysokiego miejsca z zawodach wiedzy innych niż wymienione w 

podpunktach 1 - 4 artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty, 



c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt. 

6) 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 osiągnięcie ucznia w tych zawodach, 

z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - przyznaje się 7 

punktów. 

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu - przyznaje się 3 punkty. 

6. Przy przyjmowaniu do szkoły 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. 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

kryteria:  

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą, 

    Kryteria powyższe mają jednakową wartość. 

8. Absolwentowi szkoły podstawowej, który został zwolniony a obowiązku przystąpienia 

do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44 zz ust.2 ustawy o 

systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka 

obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy 

czym za uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym - przyznaje się po 35 punktów, 



b) bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów, 

c) dobrym - przyznaje się po 25 punktów, 

d) dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów, 

e) dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów. 

2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym - przyznaje się po 30 punktów, 

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów, 

c) dobrym - przyznaje się po 20 punktów, 

d) dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów, 

e) dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów 

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty przelicza się na punkty w sposób określony w pkt. 8 

oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego 

przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy 

zwolnienie. 

 

IV. Terminarz rekrutacji 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

a) w formie papierowej - kandydaci składają wniosek wydrukowany z systemu, 

stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów. Dokumenty składamy w 

zaklejonej kopercie, z wypisanym imieniem i nazwiskiem kandydata, jego numerem 

logowania w systemie elektronicznego naboru i numerem telefonu rodzica - do 

skrzynki podawczej wystawionej w szkole. Przy składaniu kopert obowiązuje reżim 

sanitarny (maseczka na twarzy i rękawiczki jednorazowe). 

b) w formie elektronicznej - scan wniosku i załączników lub zdjęcie wniosku i 

załączników na adres email szkoły pierwszego wyboru: 

 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica: 

rekrutacja@zseg.edu.pl 

 Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie (Nukleonik): 

rekrutacja@nukleonik.pl 

 Zespół Szkół w Karczewie: sekretariat@zskarczew.p 

 Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego: rekrutacja@lootwock.pl 

 Liceum Ogólnokształcące Nr III im. J. Słowackiego: rekrutacja@lo3otwock.eu 

 

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 

 

 

mailto:rekrutacja@zseg.edu.ple
mailto:rekrutacja@nukleonik.pl
mailto:sekretariat@zskarczew.p
mailto:rekrutacja@lootwock.pl
mailto:rekrutacja@lo3otwock.eu


2. Wydawanie skierowań do lekarza medycyny pracy na badanie lekarskie. 

Od wszystkich kandydatów przyjętych do klas pierwszych wymagane jest 

zaświadczenie lekarskie medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania wybranego zawodu.  Skierowanie można uzyskać w sekretariacie 

uczniowskim szkoły.  

 

od 17 maja 2021r. do 26 lipca 2021r. 

 

3. Zmiana wniosku kandydata (po zgłoszeniu przez rodzica potrzeby zmiany w 

szkole pierwszego wyboru i uaktywnieniu konta kandydata) - nowowydrukowany 

z systemu elektroniczny wniosek, podpisany przez co najmniej jednego 

rodzica/opiekuna prawnego, wraz z załącznikami zaznaczonymi we wniosku, 

można złożyć w terminie: 

 

od 17 maja do 21 czerwca lub od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. 

 

4. Kandydaci składają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w 

ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Możliwość złożenia nowego wniosku, 

w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do 

których kandyduje. 

 

              od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 

 

5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych 

 

22 lipca 2021 r. 

 

6. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 

składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginał 

świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a także 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu.** W przypadku wcześniejszego złożenia oryginałów 



świadectwa i zaświadczenia OKE, potwierdzeniem woli będzie pozostawienie 

dokumentów w szkole. 

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.  do godz. 15
00 

 

7. Ogłoszenie list przyjętych do szkoły: 

 

2sierpnia 2021 r. do godz. 14
00

 

 

                                              DYREKTOR SZKOŁY 

                                             mgr Apolonia Żołądek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata 

lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w 

postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, 

wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 

dnia 24 września 2021 r. 


