
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW  
do  Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu 
w roku szkolnym 2018/2019 
  
 PODSTAWA PRAWNA 
Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 

rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla 

dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 oraz Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów 

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

policealnych na rok szkolny 2018/2019. 
  
OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI  
1. Termin rekrutacji określa Mazowiecki Kurator Oświaty. 
2. Rekrutacja do Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki jest 

prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Kandydaci do klas pierwszych 

składają w szkole pierwszego wyboru podania pobrane i wydrukowane ze strony internetowej, 

podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów). 
3. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 
4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna: 

 podaje informację o warunkach rekrutacji, 
 przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami 

określonymi w regulaminie, 
 przeprowadza test sprawności fizycznej, 
 ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, 
 ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, 
 podaje informację o wolnych miejscach w szkole, 
 w przypadku wolnych miejsc określa warunki i kryteria rekrutacji uzupełniającej, 
 sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego. 

  
OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY  
W RAMACH TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO FUNKCJONUJE SZKOŁA 

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO O PROFILU LEKKOATLETYCZNYM. 
 Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu informuje, że w roku 

szkolnym 2018/2019 prowadzi nabór do następujących klas TECHNIKUM na podbudowie 

gimnazjum (okres nauczania 4 lata): 
  
TECHNIK INFORMATYK - Szkoła Mistrzostwa Sportowego (SMS) 
Ilość uczniów: 15 
Języki obce: język angielski, język rosyjski 
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka 
  
TECHNIK INFORMATYK 
Ilość uczniów: 30 
Języki obce: język angielski, język rosyjski 
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka 
  



TECHNIK INFORMATYK 
Ilość uczniów: 60 
Języki obce: język angielski, język niemiecki 
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka 
  
TECHNIK ELEKTRYK 
Ilość uczniów: 45 
Języki obce: język angielski, język niemiecki 
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka 
  
TECHNIK ENERGETYK 
Ilość uczniów: 30 
Języki obce: język angielski, język niemiecki 
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka 
  
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 
Ilość uczniów: 15 
Języki obce: język angielski, język niemiecki 
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka 
  
TECHNIK MECHANIK 
Ilość uczniów: 45 
Języki obce: język angielski, język niemiecki 
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka 
  
TECHNIK MECHATRONIK 
Ilość uczniów: 30 
Języki obce: język angielski, język niemiecki 
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka 
  
KRYTERIA REKRUTACJI 
1. Do klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w 

Radomiu przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum. 
2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria: 

 wyniki egzaminu gimnazjalnego, 
 wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego 

i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język angielski i 

informatyka,  
 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, 
 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 
 w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Mistrzostwa 

Sportowego - wyniki próby sprawności fizycznej. 
3. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy technikum decyduje suma punktów uzyskanych, 

jako: 
 wynik egzaminu gimnazjalnego :  

wynik przedstawiony w procentach z: 
 języka polskiego, 
 historii i wiedzy o społeczeństwie, 



 matematyki, 
 przedmiotów przyrodniczych 
 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym  

mnoży się przez 0,2.  
 punkty uzyskane z przeliczenia ocen wymienionych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum  
Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych technikum będą 

brane pod uwagę: 
 ocena z języka polskiego, 
 ocena z matematyki, 
 ocena z języka angielskiego, 
 ocena z informatyki. 

Punkty będą przeliczane według następujących zasad, za oceny wyrażone w stopniu: 
 celującym - przyznaje się po 18 punktów, 
 bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów, 
 dobrym - przyznaje się po 14 punktów, 
 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 
 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty. 

Za świadectwo ukończenia odpowiednio gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 
 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

podlegające punktacji:  
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

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. 
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim 
 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. 
c) 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. 



d)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim 
 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. 
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, 

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. 

4. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, 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. 
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. 
6. Do klasy pierwszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy 

dodatkowo: 
 posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim 

wydanym przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę 

w dziedzinie  medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 
 złożyli deklarację o przyjęcie do szkoły wraz z oświadczeniem o realizacji programu 

szkoleniowego z konkurencji lekkoatletycznych podpisaną przez rodziców (prawnych 

opiekunów), 
 uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 

7. Test sprawności fizycznej składa się z 6 prób: 
 Bieg na 50 m 
 Bieg na 1000 m (dziewczęta 800 m) 
 Skok w dal z miejsca 
 Zwis na drążku – ugięte ramiona (dziewczęta), podciąganie na drążku (chłopcy) 
 Brzuszki – siady z leżenia. Maksymalna ilość powtórzeń przez 30s 
 Skłon tułowia – próba gibkości 

8. Z testu sprawnościowego można uzyskać od 0 do 25 punktów (próg punktowy 15 

punktów). 



9. Z testu sprawnościowego zwolnieni są uczniowie posiadający II klasę sportową i 

wyższą  nadaną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i otrzymują maksymalną  liczbę 

punktów, czyli 25. 
10. Próba sprawności fizycznej odbędzie się 23 maja 2018 r. o godzinie 14.00 na Stadionie 

Lekkoatletycznym przy Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki 

w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30. 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania 

dokumentów dla kandydatów do publicznych techników na rok szkolny 2018/2019 zgodne 

są z obowiązującym Zarządzeniem Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 

stycznia 2018 r. 
  
WYMAGANE DOKUMENTY  
1. Podanie wydrukowane z Systemu i potwierdzone podpisem kandydata oraz rodziców 

(prawnych opiekunów). 
2. Kandydaci do Szkoły Mistrzostwa Sportowego - oświadczenie o realizacji programu 

szkoleniowego z konkurencji lekkoatletycznych podpisane przez rodziców (prawnych 

opiekunów). 
3. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem. Na każdej stronie kopii 

należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową 

szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną i podpis dyrektora gimnazjum lub osoby 

upoważnionej przez niego. 
4. Dokumenty składane w przypadku zakwalifikowania się kandydata do przyjęcia do 

technikum: 
 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia 

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
 3 fotografie – podpisane, 
 zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 

medycyny pracy. 
5. Dokumenty składane dodatkowo w przypadku zakwalifikowania się kandydata do 

SMS: 
 zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny 

sportowej lub innego uprawnionego lekarza do zdolności do uprawiania lekkiej atletyki. 
  
POSTANOWIENIA DODATKOWE  
1. W przypadku prowadzenia przez Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w 

Radomiu rekrutacji uzupełniającej, kandydat zobowiązany jest złożyć podanie z prośbą o 

ponowne rozpatrzenie. 
2. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna 
 


