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REGULAMIN REKRUTACJI 

do szkół: 

1. Technikum Samochodowego nr 2 im. Czesława Orłowskiego 

2. Branżowej Szkoły Samochodowej I Stopnia nr 1 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 

w Warszawie Al. Jana Pawła II 69  

na rok szkolny 2017/2018 

 

  Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe                             

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego 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) 

3. Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji 

uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół 

policealnych na rok szkolny 2017/2018. 

I. CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH 2017/2018 

Rekrutacja do: 

4-letniego TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO nr 2  im. Czesława Orłowskiego - w zawodzie  

technik  pojazdów samochodowych planowany  jest  nabór do  następujących  klas (30 osobowych): 

 

1.   Klasa I A (j.angielski, j.niemiecki, przedmioty rozszerzone geografia, j. angielski) 

2.   Klasa I BRD – klasa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  pod patronatem Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Stołecznej Policji  (j.angielski, j.rosyjski, przedmioty rozszerzone geografia,          

j. angielski) 

3. Klasa I MAN – klasa pod patronatem MAN&BUS Polska (j.angielski, j.niemiecki, przedmioty rozszerzone 

matematyka, geografia) 

4. Klasa I PC-  klasa pod patronatem PSA Groupe, marki Peugeot i Citroen  (j.angielski, j.niemiecki, 

przedmioty rozszerzone matematyka, j.angielski) 

5.  Klasa I PW- klasa pod patronatem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych  Politechniki 

Warszawskiej (j.angielski, j.niemiecki, przedmioty rozszerzone matematyka, j.angielski) 

6. Klasa I Su – klasa pod patronatem koncernu  SUZUKI  MOTOR  POLAND (j.angielski, j.niemiecki,  

przedmioty rozszerzone matematyka, geografia) 
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Rekrutacja do: 

3-letniej Branżowej Szkoły Samochodowej I Stopnia nr 1        

1) klasa   1 mb   w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (j.angielski) 

2) klasa  1 bb w zawodzie blacharz samochodowy (j.angielski) 

3) klasa   1 lb w zawodzie lakiernik (j.angielski) 

We wszystkich klasach Technikum Samochodowego nr 2  i w klasie kształcącej w zawodzie mechanik 

pojazdów samochodowych Branżowej Szkoły Samochodowej I Stopnia nr 1 w ramach zajęć szkolnych 

uczniowie odbywają szkolenie przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Zajęcia praktyczne 

odbywają się w renomowanych serwisach samochodowych, warsztatach szkolnych i w Centrum Kształcenia 

Praktycznego (ul. Mińska1/5). W klasach PW część zajęć teoretycznych i praktycznej nauki zawodu odbywa 

się na Politechnice Warszawskiej. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie wszystkich klas 

pierwszych korzystają ze szkolnego basenu. W klasach BRD raz w tygodniu prowadzone są zajęcia           z 

funkcjonariuszem Policji z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szkoła posiada własny Ośrodek 

Egzaminacyjny -  w nowocześnie wyposażonych salach egzaminacyjnych przeprowadzane są egzaminy dla 

naszych uczniów i absolwentów pozwalające uzyskać kwalifikacje w zawodzie MG18, MG12, MG.43. 

 

II.       ZASADY OGÓLNE REKRUTACJI DO                                                                      

TECHNIKUM SAMOCHODOWEGO NR 2 IM. CZESŁAWA ORŁOWSKIEGO                    

ORAZ                                                                                                                                  

BRANŻOWEJ SZKOŁY SAMOCHODOWEJ I STOPNIA NR 1 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych ww. szkół Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna  po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza 

postępowanie rekrutacyjne, w ramach którego: 

- podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych   

do przyjęcia do szkoły 

- podaje do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

- sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego. 

3. Tryb odwoływania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej określają odrębne przepisy. We 

wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna 

Komisja Rekrutacyjna, a zatwierdza Dyrektor Szkoły. Wszystkie sprawy sporne wynikłe                      z 

przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych rozstrzyga Dyrektor Szkoły. Odwołania od decyzji 

Komisji można składać w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia list przyjętych. 

4. Kandydatów do publicznych szkół  ponadgimnazjalnych  na terenie Warszawy obejmuje rekrutacja 

elektroniczna pod adresem  https://www.warszawa.edu.com.pl . Kandydat spoza Warszawy zakłada 

swoje konto w Systemie. 

5. Kandydat wprowadza dane do systemu – w tym określa preferencje wyboru, zapoznając się z ofertą 

opisaną w Systemie. 

6. Kandydat drukuje wniosek z systemu i składa go w szkole pierwszego wyboru. 

7. Osiągnięcia kandydatów będących uczniami warszawskich publicznych gimnazjów wprowadzają 

macierzyste szkoły, natomiast kandydaci będący uczniami gimnazjów, dla których m.st. Warszawa 

nie jest organem prowadzącym wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia 
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gimnazjum, szczegółowe wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach 

odnotowanych na świadectwie. 

8. Kandydat składa kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego. 

9. Kandydat  zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych  oddziałów lub nie zostaje  przyjęty 

do żadnego, jeżeli nie uzyskał  wystarczającej liczby punktów zapewniających przyjęcie. 

10. O przyjęciu kandydata do wybranej klasy pierwszej decyduje pozycja na liście, ustalona wg kryteriów 

punktowych uzyskanych ze świadectwa ukończenia gimnazjum z przedmiotów: język polski, 

matematyka, język obcy (najwyższa ocena) i informatyka, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz 

innych osiągnięć zawartych w kryteriach rekrutacji. 

11. Niezłożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów spowoduje 

niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego. 

12. O przyjęciu do oddziałów klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły. 

13. Kandydat ma prawo zmienić decyzję o wyborze klasy z zachowaniem terminu określonego 

harmonogramem naboru. 

 

 

 

 

III. KRYTERIA REKRUTACJI 

 

 

Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z egzaminu gimnazjalnego: 

1. Wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego 

b) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

c) historii i wiedzy o społeczeństwie 

d) matematyki 

e) przedmiotów przyrodniczych 

mnoży się przez 0,2 

2. Przeliczanie na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka 

polskiego, matematyki, informatyki, języka obcego nowożytnego: 

 celujący – przyznaje się 18 punktów 

 bardzo dobry – przyznaje się 17 punktów 

 dobry – przyznaje się 14 punktów 

 dostateczny – przyznaje się 8 punktów 

 dopuszczający – przyznaje się 2 punkty 

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów 

4. W przypadku zwolnienia kandydata z całości egzaminu gimnazjalnego obowiązują następujące zasady 

przyznawania punktów za oceny wymienione na świadectwie: 

 Język polski i matematyka 

a)  celujący – 20 punktów 

b) bardzo dobry – 18 punktów 

c) dobry – 13 punktów 

d) dostateczny – 8 punktów 

e)  dopuszczający – 2 punkty 

 Historia i wiedza o społeczeństwie 

a)  celujący – 20 punktów 

b) bardzo dobry – 18 punktów 

c) dobry – 13 punktów 

d) dostateczny – 8 punktów 

e)  dopuszczający – 2 punkty 
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- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 2  

 

 Biologia, chemia, fizyka i geografia 

a)  celujący – 20 punktów 

b) bardzo dobry – 18 punktów 

c) dobry – 13 punktów 

d) dostateczny – 8 punktów 

e)  dopuszczający – 2 punkty 

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 4 

 Język obcy nowożytny 

a)  celujący – 20 punktów 

b) bardzo dobry – 18 punktów 

c) dobry – 13 punktów 

d) dostateczny – 8 punktów 

e)  dopuszczający – 2 punkty 

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia  do danego zakresu odpowiedniej części 

egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust.2          i 

art. 44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 4, oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzony dany zakres 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których 

dotyczy zwolnienie. 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się 

na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum 

w sposób określony w punkcie 4. 

7. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 

 

Zawody i konkursy 

 
 

     1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym     

         przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

         a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,  

         b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

         c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;  

     2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim  

         albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na  

         podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:  

         a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  

         nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

         b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  

         nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

         c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  

         nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

    3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez  

        kuratora oświaty:  

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

       b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7                   

        punktów, 

       c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  
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     5  punktów, 

    d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,  

    e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,  

    f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;  

4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub  

    wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.  

    32a ust. 4 ustawy:  

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

     ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

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

    ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

    c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

    ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,  

    d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  

    nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

    e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  

    nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

    f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  

    nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;  

5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 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, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego  

    samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty  

    za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych 

   do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

 Aktywność społeczna 

 
 W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na 

rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 

lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.  

 

 

IV. DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O  PRZYJĘCIE 

DO SZKOŁY 

 

1. Wniosek o przyjęcie potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekuna prawnego – wydruk    

     z elektronicznego systemu rekrutacji. 

    2. Kserokopia (potwierdzona przez  gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie     

        o  szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

    3. 3  fotografie. 

    4. Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu  

        gimnazjalnego jako potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ( w terminie zgodnym z harmonogramem)  

    5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

         zawodzie. 

    6.. Zaświadczenia umożliwiające skorzystanie przez kandydata z uprawnień określonych przepisami 

         o rekrutacji. 
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V. HARMONOGRAM SZCZEGÓŁOWY REKRUTACJI 
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Strona internetowa szkoły:                                                                            Barbara Oleksiewicz 

www. zssam2.edupage.org                        p.o  Dyrektor szkoły 


