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PODSTAWA PRAWNA  

1.Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 z 
poźn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14.03.2017 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na 
lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 
czteroletniego techniku i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących 
absolwentami dotychczasowego gimnazjum. 

3.Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie 
rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla 
dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018, 

4. Statut Technikum Lotniczego 

 

I. REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY:  

Wykaz zawodów w klasach pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 w Technikum Lotniczym  

1. TECHNIK MECHANIK LOTNICZY 

2. TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH 

3. TECHNIK TELEINFORMATYK SPECJALIZACJA E-SPORTOWA 

4. TECHNIK INFORMATYK SPECJALIZACJA E-SPORTOWA 

5. TECHNIK LOGISTYK 

   
II. WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI :  

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły potwierdzony podpisem kandydata oraz 

prawnego opiekuna (nie dotyczy składanych drogą elektroniczną). 

2. Oryginał lub kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał lub kopia 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego  w 
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ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kopie poświadczone za zgodność  z 

oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.  

3. Trzy aktualne fotografie, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz 

datą urodzenia  

4. Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w określonym 

zawodzie (skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy wydaje  

sekretariat szkoły po potwierdzeniu woli podjęcia nauki w szkole) – należy je 

złożyć w sekretariacie szkoły do 14 lipca 2017r. do godz.1600.  

III. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.  

1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do klas pierwszych  technikum       

w naszej szkole i nie stanowi podstawy do ubiegania się o przyjęcie do innych 

szkół ponadgimnazjalnych.  

2. Kandydaci do klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły podania wraz  z 

wymaganymi załącznikami lub drogą elektroniczną przez stronę szkoły 

www.zdzciechanow.pl 

3. Szkoła przyjmuje wyłącznie podania podpisane przez kandydata i rodziców 

/prawnych opiekunów (nie dotyczy podań składanych drogą elektroniczną) 

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  

6. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie podania do szkoły i dostarczenie 

oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu . 

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 weryfikację spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

c. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 

oraz podaje najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia  

d. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych  

e. podaje informację o wolnych miejscach w szkole  
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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 PONADGIMNAZJALNYCH  

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

gimnazjum.  

2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej technikum decyduje 

uzyskana przez niego liczba punktów i lokata na listach kandydatów do 

technikum w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego. 

3. Podanie do szkoły potwierdzające wybór szkoły, rezygnacja z ubiegania się  o 

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

piśmie  

4. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje 

dyrektor szkoły.  

5. Kandydaci do klas pierwszych technikum  w postępowaniu rekrutacyjno - 

kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów.  

    
A. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:  

1. Wynik przedstawiony w procentach z:  

a. Języka polskiego  

b. Historii i wiedzy o społeczeństwie  

c. Matematyki  

d. Przedmiotów przyrodniczych  

e. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

- mnoży się przez 0,2;  

B. Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych – język polski, 

matematyka i dwóch wskazanych przez szkołę obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych– wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny 

wyrażone w stopniu:  

 celującym – przyznaje się po 18 punktów  
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 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  

Przez określenie „obowiązkowe zajęcia edukacyjne wskazane przez szkołę” należy 

rozumieć przedmiot wybrany dla określonego zawodu technikum, tj.  

 TECHNIK MECHANIK LOTNICZY  

 fizyka  

 język obcy nowożytny ( wyższa ocena spośród jęz. 

angielskiego i języka niemieckiego) 

 

                    TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH 
 

 geografia  

  język obcy nowożytny ( wyższa ocena spośród jęz. angielskiego i 

języka niemieckiego 

 

TECHNIK TELEINFORMATYK  

  informatyka  

 język obcy nowożytny ( wyższa ocena spośród jęz. angielskiego i 

języka niemieckiego 

 

TECHNIK INFORMATYK  

  informatyka  

 język obcy nowożytny  ( wyższa ocena spośród jęz. angielskiego i 

języka niemieckiego 

 

TECHNIK LOGISTYK 

  geografia  

  język obcy nowożytny ( wyższa ocena spośród jęz. angielskiego i 

języka niemieckiego 
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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. Za uzyskanie:  

1. z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym – przyznaje się po 20 punktów  

 bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów  

 dobrym - przyznaje się po 13 punktów  

 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów  

 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty  

2. z  historii i  wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym – przyznaje się po 20 punktów  

 bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów  

 dobrym - przyznaje się po 13 punktów  

 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów  

 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty  

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

się przez 2, 

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

 celującym – przyznaje się po 20 punktów  

 bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów  

 dobrym - przyznaje się po 13 punktów  

 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów  

 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty  
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oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli 

się przez 4, 

4. z  języka obcego nowożytnego  oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym – przyznaje się po 20 punktów  

 bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów  

 dobrym - przyznaje się po 13 punktów  

 dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów  

 dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty  

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu 

gimnazjalnego, przelicza się na punkty jw., 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.  

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:  

 celującym – przyznaje się 20 punktów  

 bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów  

 dobrym - przyznaje się 13 punkty  

 dostatecznym - przyznaje się 8 punkty  

 dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty  

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

    



TECHNIKUM LOTNICZE 

ul. Płońska 57a, 06-400 Ciechanów 

tel: 23 672 46 64, 23 672 75 86 

www.zdzciechanow.pl 

7 

 

D. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum:  

1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 
zawartych porozumień:  

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów, 
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 

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

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

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

punktów, 
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 punktów, 
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

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

punktów, 
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 

punkty; 
4. za 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 – 
10 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej – 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 
się 3 punkty, 
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 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 – 4 punkty, 
 krajowym – 3 punkty, 
 wojewódzkim – 2 punkty, 
 powiatowym – 1 punkt. 

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w 
zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z 
tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej lub 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. 

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. O kolejności na liście kandydatów do technikum decyduje suma 

punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego.  

9. Liczbę przyjętych kandydatów do poszczególnych oddziałów określa 

dyrektor szkoły. 
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V. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI DLA  

KANDYDATÓW KLAS PIERWSZYCH w roku szkolnym 2017/2018  

Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  

Składanie w sekretariacie szkoły podania o 

przyjęcie do szkoły lub przesyłanie pocztą 

elektroniczną podania  

  

08 maja - 19 maja  

 

Dokonywanie zmian wyboru szkół przez 

kandydatów 

Składanie kopii (poświadczonych przez 

dyrektora gimnazjum, które  

kandydat ukończył) świadectwa ukończenia 

gimnazjum oraz  

zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu  

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum  

23 czerwca– 28 czerwca  

  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i 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  

 

 

 

5 lipca  
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Wydanie przez sekretariat szkoły skierowania na 

badania lekarskie kandydatowi z listy 

kandydatów  

zakwalifikowanych, który dokonał wyboru 

kształcenia w danym  

zawodzie, w przypadku złożenia przez 

kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły  

 

 

6 lipca – 7 lipca  

  

Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie  

oryginału podania (jeśli zostało złożone drogą 

elektroniczną) oraz przedłożenie oryginału 

świadectwa ukończenia  

gimnazjum i oryginału  

zaświadczenia o wynikach  

egzaminu gimnazjalnego oraz  

zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań  

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu  

  

  

6 lipca - 14 lipca  

  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

nieprzyjętych  

 

14 lipca   

                     

UWAGA! Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie 10 sierpnia – 14 sierpnia , 

kandydaci składają podanie i wymagane dokumenty bezpośrednio w szkole.                                                  

                                            

 

                                                p.o. Dyrektor  

                              Technikum Lotniczego 

Ciechanów, dnia 28 kwietnia 2017 roku                        Iwona Romanowska  


