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 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr …./2018 

         Dyrektora CEZiU Kopernik 

 z dnia 20 lutego 2018r. 

 

Regulamin rekrutacji do CEZiU Kopernik  

 w Wyszkowie ul. Świętojańska 82 

PODSTAWA PRAWNA:  

1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.  

2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem 26 stycznia 2017r. 

3. 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. 

4. Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r. 

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych 

I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019. 

5. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 07 lutego 2018r. dotycząca proponowanych 

kierunków nauczania i zasad rekrutacji. 

I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM:  

Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019  

- Technikum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika 

311303 technik elektryk      - 1 oddział 

333107 technik logistyk      - 1 oddział 

333108 technik spedytor      - 1 oddział 

351203 technik informatyk     - 1 oddział 

311513 technik pojazdów samochodowych   - 1 oddział 

- Liceum Ogólnokształcące                       - 1 oddział 

       Klasa  Bezpieczeństwo Publiczne 

-  Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 2 im. Mikołaja Kopernika 
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 Klasa wielozawodowa      - 1 oddział 

 

W klasach pierwszych nauczamy języka niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego. W naszej 

szkole proponujemy uczniom szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych w postaci kół 

zainteresowań tak, aby dać szansę kierunkowego rozwoju.  Uczniowie, którzy nie będą 

uczęszczać na lekcje religii, będą brali udział w zajęciach z etyki.  Zajęcia z wychowania 

fizycznego prowadzone będą w formie zajęć klasowo-lekcyjnych oraz w formie 

fakultatywnych zajęć sportowych, rekreacyjnych, tanecznych i turystycznych. Dla uczniów, 

którzy będą zdawać egzaminy maturalne istnieje możliwość otrzymania fachowej pomocy 

poprzez udział w tzw. fakultetach. Szkoła uczestniczy w realizacji wielu programów 

i projektów np. Erasmus+, EFS. 

II. WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY 

NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM:  

1. Wniosek wydrukowany z internetowego systemu naboru do szkoły i potwierdzony 

podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna. 

2. Kopie świadectw ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczeń o szczegółowych 

wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

3. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia 

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

4. 2 aktualne fotografie, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą 

urodzenia,  

5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych określone w Załączniku Nr 1,2,3 –

Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r., 

opinia poradni lub zaświadczenie umożliwiające skorzystanie z dodatkowych 

uprawnień,  

6. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania 

się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów),  

7. Inne zaświadczenia konieczne do skorzystania z uprawnień przewidzianych 

przez regulamin.  

8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w określonym zawodzie. 
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III. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY 

NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM  

1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.  

Kandydaci do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru 

kwestionariusze - wnioski wydrukowane ze strony internetowego naboru wraz 

z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone 

przez szkoły).  

2. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców 

(prawnych opiekunów).  

3. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego 

naboru będą prowadzone następujące wspomagania:  

a) kandydat składając podanie-kwestionariusz określa pozycję swoich preferencji 

przyjęcia do danego oddziału,  

b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych 

oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze 

wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu 

przyjęcie,  

c) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej 

liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który 

znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,  

d) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie 

umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby 

spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów,  

e) kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się 

kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego 

uczęszczał. Kandydat składa kopię dokumentów tylko do szkoły pierwszego wyboru.  

4. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie 

potwierdzające wolę przyjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa 

i zaświadczenia o wynikach egzaminu.  

5. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora 

Oświaty. 
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6. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia 

potwierdzającego wybór  i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie 

określonym w terminarzu rekrutacji. 

7. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje 

Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną (w skrócie SKRK), wyznacza jej 

przewodniczącego i określa zadania członków.  

8. Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna:  

a) podaje informację o warunkach rekrutacji,  

b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami 

i warunkami określonymi w regulaminie,  

c) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,  

d) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły,  

e) podaje informację o wolnych miejscach w szkole,  

f) rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie 

i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach, w tym określa warunki 

i kryteria rekrutacji uzupełniającej i rekrutacji dodatkowej,  

g) sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.  

IV. KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM  

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.  

2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego 

lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno - 

kwalifikacyjnego. 

3.  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub 

poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani 

są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.  

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników 

uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym, mają w następującej 

kolejności:  
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L.p.  Oddziały  Kryterium pierwszeństwa  Pierwszeństwo określa 

się na podstawie: 

1  wszystkie  kandydaci o ukierunkowanych 

i udokumentowanych zdolnościach, którzy 

mieli ustalony indywidualny program lub tok 

nauki,  

Wpis na świadectwie 

gimnazjalnym  

2  wszystkie  kandydaci z najwyższą oceną zachowania Wpis na świadectwie 

gimnazjalnym 

5. O przyjęciu do oddziałów klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje 

Dyrektor szkoły.  

6. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się 

o przyjęcie do szkoły w przypadku odbioru dokumentów) powinny być złożone na 

piśmie.  

7. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów 

określonych w p. II.1)-3) spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania 

rekrutacyjno - kwalifikacyjnego, a odnośnie p. II.5) - nieuwzględnienie tych osiągnięć 

i uprawnień w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.  

8. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia 

otrzymują określoną liczbę punktów: 

8.1 W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik 

przedstawiony w procentach z: 

1) języka polskiego, 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

3) matematyki, 

4) przedmiotów przyrodniczych, 

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

– mnoży się przez 0,2. 

8.2 W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych 

na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 
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3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

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

8.4 W przypadku przeliczania na punkty kryterium za: 

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: 

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 5 punktów, 

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

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. 

2. 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 



8 
 

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. 

8.5 W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

8.6 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, 

wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego 

nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za 

uzyskanie z: 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 

dzieli się przez 2; 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
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e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych 

dzieli się przez 4; 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, 

przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, 

których dotyczy zwolnienie. 

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na 

punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

1) celującym – przyznaje się 20 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów; 

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów; 

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

9. Przez określenie "przedmioty wybrane dla danego oddziału" rozumie się:  

Oddziały  Przedmioty na świadectwie ukończenia 

gimnazjum, które są punktowane w oddziałach  
Technikum: elektrycznego, pojazdów 

samochodowych, informatycznego,   
matematyka, język obcy, informatyka ( TI) 
matematyka, fizyka, informatyka (TE, TPS, ) 

Technikum: spedycyjnego, logistycznego matematyka, geografia, informatyka (TS,TL) 
matematyka, biologia, informatyka (TH)  

Liceum Ogólnokształcące matematyka, historia, język angielski 
Branżowa Szkoła I Stopnia język polski, matematyka,  

 

10. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez 

kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci 

spełniający warunki określone w p. IV.4 umieszczani są w pierwszej kolejności.  

11. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.   
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V. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY 

NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM na rok szkolny 2018/19 

Według Zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r. 

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, 

szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 roku rekrutację 

przeprowadza się według następującego harmonogramu:  

1. od 10 maja (czwartek) od godz. 10.00 do 18 maja (piątek) do godz. 15.00  

- składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym; 

- wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie 

lekarskie 

2. od 15 czerwca (piątek) od godz. 10.00 do 19 czerwca (wtorek) do godz. 16.00 

możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek 

w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego 

zrobić w pierwszym terminie 

3. od 22 czerwca (piątek) od godz. 12.00 do 27 czerwca (środa) do godz. 16.00 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum 

i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za 

zgodność przez gimnazjum)  

4. od 10 maja (czwartek) do 6 lipca (piątek) 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; 

5. do 6 lipca (piątek) 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; 

6. od 6 lipca (piątek) od godz. 12.00 do 12 lipca (czwartek) do godz. 10.00  

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe; 
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7. 12 lipca (czwartek) do godz. 16.00 podanie przez komisję rekrutacyjną list 

kandydatów przyjętych i nieprzyjętych; 

8. od 13 lipca (piątek) do 31 sierpnia (piątek) szkolne komisje rekrutacyjno-

kwalifikacyjne przeprowadzają rekrutację uzupełniającą do szkół, które nie dokonały 

pełnego naboru wg harmonogramu rekrutacji – załącznika do zarządzenia Nr 3 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r; 

VI. SKŁAD I ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do 

szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli szkoły. 

2.  W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: 

1) dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna 

2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do 

danej szkoły. 

3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym 

zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

1) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 

kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz sprawdzianu kompetencji językowych; 

2) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu 

uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej oraz sprawdzianu kompetencji 

językowych; 

3) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano 

wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym; 

4) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach; 

5) sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach 

sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej; 
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6) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego; 

7) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się 

z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni 

i godziny posiedzeń komisji. 

6. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

7. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział 

co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

8. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania 

informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą 

naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

9. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę 

posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz 

członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub 

rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje 

przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. 

10. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego załącza 

się listy kandydatów i pozostałe informacje sporządzone przez komisję rekrutacyjną 

w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego. 

 

Dyrektor CEZiU Kopernik 

w Wyszkowie 

Grażyna Kalinowska 


