
REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ROKU 

SZKOLNYM 2020/2021 

  

  

1. Sprzedawca - 0,5 oddziału 
2. Magazynier-logistyk - 0,5 oddziału 

   

I. Podstawa prawna: 

1. art. 149 ust. 2-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 60 ze zm.), 

2. art. 132, art. 134, art. 140, art. 149, art. 150, art. 154 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 1, ust. 4, rozdział 6 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

(Dz. U. z 2019r., poz.1737), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493 z późn. zm.) 

 

  

Warunki naboru do klas I w roku szkolnym 2020/2021 

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych prowadzą elektroniczny nabór przez Internet. 
2. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą rejestrować się w systemie w macierzystej szkole 

podstawowej lub dowolnym innym miejscu, które dysponuje  dostępem do Internetu. 
3. O przyjęcie do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci szkół 

podstawowych. 
4. Maksymalna ilość uczniów przyjmowanych do klas I jest zgodna z wytycznymi organu prowadzącego szkołę 

i wynosi 32 osoby (bez uczniów powtarzających klasę pierwszą). 
5. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do co najwyżej do trzech szkół. 
6. W procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami 

kandydatów dotyczących kierunków kształcenia. 
7. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych składają kwestionariusze – podania stanowiące podstawę 

utworzenia bazy kandydatów w szkole pierwszego wyboru. 
8. Szczegółowe procedury naboru elektronicznego zostaną przedstawione kandydatom w ich macierzystych 

szkołach, informację można uzyskać również w szkole do której kandydat składa dokumenty. 
9. Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadpodstawowych w województwie mazowieckim 

określa każdorazowo Mazowiecki Kurator Oświaty. 
10. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach 

ponadpodstawowych kwestionariusze stanowiące podstawę do utworzenia bazy kandydatów w zawodach: 
  - sprzedawca 
  - magazynier-logistyk. 
11. Po każdym etapie rekrutacji szkolna komisja rekrutacyjna sporządza protokoły postępowania 

kwalifikacyjnego. 



II. Podstawą przyjęcia kandydata do Szkoły Branżowej I Stopnia jest spełnienie 

następujących warunków: 

1. Przyjmowani będą kandydaci, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego 

uzyskali najwyższą liczbę punktów w ramach zaplanowanych miejsc. 
2. Potwierdzą wolę podjęcia nauki w szkole w postaci złożenia oryginałów dokumentów. 
3. Szkoła stwarza możliwość utworzenia klasy dwuzawodowej w zależności od ilości kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia. 

4. Laureaci i finaliści: 
Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, są przyjmowani do szkoły w 

pierwszej kolejności. 

5. Na sumę punktów decydującą o przyjęciu do szkoły składają się: 

1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin ósmoklasisty z: 
o języka polskiego 
o matematyki, 
o wynik mnoży się przez 0,35; 

2. języka obcego nowożytnego: 
o wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3; 

3. Maksymalna liczba punktów do osiągnięcia za egzamin ósmoklasisty to 100 punktów 
4. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego 

matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły: geografii i 

obowiązkowego języka obcego oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej. (max 100 punktów) 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i informatyki: 

o Celujący - 18 punktów 
o Bardzo dobry - 17 punktów 
o Dobry - 14 punktów 
o Dostateczny - 8 punktów 
o Dopuszczający - 2 punkty 

5. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów 

1. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w 

sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 
1. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o 

zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

zawartych porozumień: 
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów, 
 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:  
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 
 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:  
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 

punktów, 
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów, 
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

– przyznaje się 5 punktów, 
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów, 
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 

punkty; 
4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad 

wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:  
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 10 punktów, 
 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów, 
 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów, 
 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 
 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 
 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:  
 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 
 krajowym – przyznaje się 3 punkty, 
 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
 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 szkoły 

podstawowej, 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. 
7. 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. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 (uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub 

niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu 

ósmoklasisty) i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty (szczególnych przypadkach 

losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z 

danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym), przelicza się na punkty oceny z 

języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:  
1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:  

 celującym – przyznaje się po 35 punktów, 



 bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 
 dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 
 dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 
 dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 

2. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 
 celującym – przyznaje się po 30 punktów, 
 bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 
 dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 
 dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 
 dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów. 

2. Wymagane dokumenty: 

 Wydrukowane z Elektronicznego Systemu Rekrutacji oswiatawradomiu.pl podanie podpisane przez 

kandydata i Rodziców (prawnych opiekunów). W ZSE wymagamy zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu tylko od kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia. Skierowanie kandydat otrzymuje od 15 czerwca do 14 sierpnia. 

Zaświadczenie z orzeczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu należy dostarczyć do 18 sierpnia do godziny 15.00 do Komisji Rekrutacyjnej. 
 Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty (poświadczone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył). Kandydaci 

składają jedną kopię dokumentów, o których mowa wyżej, w szkole pierwszego wyboru, w której 

mają złożony kwestionariusz. 

 Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób: 

- dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki Zespołu Szkół Ekonomicznych przy 

ulicy Wernera 22 (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w 

przygotowanej do tego celu urnie.  

lub  

- w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o 

przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, mogą być przesłane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. Wypełnione podanie podpisuje Rodzic (prawny opiekun) i kandydat, 

następnie kandydat skanuje lub robi zdjęcie podania i odsyła w formie załącznika na adres: 

ekonomik.rekrutacja.2020@wp.pl 

 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty możliwe jest zapoznanie 

się Rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów 

(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej 

wiadomości także na stronie internetowej szkoły www.zse.radom.pl 

Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia do danej szkoły, powinien złożyć następujące dokumenty: 

 Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych 

wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 3 fotografie (podpisane na odwrocie). 
 Kartę zdrowia, kartę szczepień uczeń dostarcza do wychowawcy po rozpoczęciu zajęć edukacyjnych. 
 Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 18 sierpnia 2020r. 
 Złożenie dokumentów kandydat potwierdza podpisem na liście zakwalifikowanych do przyjęcia przy 

czym czynności te nie muszą być dokonywane osobiście przez kandydata! 
 W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, Rodzic 

kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia br. do 

godziny 15:00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa w postaci 

papierowej lub elektronicznej na ww. adres e-mail. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się 

dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020r. 

Nieprzedłożenie do 25 września 2020r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z 

rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. 

mailto:ekonomik.rekrutacja.2020@wp.pl


Ilekroć jest mowa o: ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe; ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60); 

 


