
 
 

Regulamin rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej  
w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 

w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56   
dla absolwentów szkół  podstawowych  

w roku szkolnym 2021/2022: 
Technikum Samochodowego Nr 1 im. Romana M. Pijanowskiego, 

Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia nr 2 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)  

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i 
centrów (Dz.U. poz. 1737)  

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1394)  

4. Uchwała nr XXV/713/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie składania wniosków o 
przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę. 

ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2021/2022 

Technikum Samochodowe Nr 1 im. Romana M. Pijanowskiego 

zawód: technik pojazdów samochodowych 

Cykl kształcenia: 5 lat 

Klasa  I A TOYOTA MOTOR POLAND (język angielski, język niemiecki)  
Planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym:  
język angielski  
Klasa  I B INTER CARS (język angielski, język niemiecki) 
Planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: 
język angielski 
Klasa I C DEKRA  (język angielski, język niemiecki) 
Planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: 
język angielski 
Klasa I D RENAULT (język angielski, język niemiecki) 
Planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym:  
język angielski 
Klasa I E INTER-TEAM (język angielski, język rosyjski) 
Planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: 
język angielski 

Specjalizacja: ELEMENTY RZECZOZNAWSTWA SAMOCHODOWEGO 

 

 



 
 

Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia nr 2 

zawód: mechanik pojazdów samochodowych 

Cykl kształcenia: 3 lata 

Klasa I A /bsI - (język angielski)  

Klasa I B /bsI - (język angielski)  

I.   DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE  REKRUTACJI DO SZKÓŁ: 

1. Wniosek wg wzoru ustalonego przez Urząd m. st. Warszawy – wydrukowany z systemu elektronicznego 
wspomagania rekrutacji.  

2. Oryginał lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 
3. Oryginał lub poświadczona  kopia  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w 

ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. 
4. 3 fotografie. 
5. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych. 
6.  Opinia poradni  psychologiczno– pedagogicznej oraz zaświadczenia umożliwiające skorzystanie przez kandydata z 

uprawnień, określonych przepisami o rekrutacji. 
7. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie 

do szkoły w przypadku odebrania dokumentów). 
8. Zaświadczenie umożliwiające skorzystanie przez kandydata z uprawnień określonych przepisami o rekrutacji. 
9.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
10.  Orzeczenie lekarskie o braku  przeciwwskazań    zdrowotnych do kierowania pojazdami. 

II. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI: 

 Lp Rodzaj czynności Terminy  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

Terminy 
 w postępowaniu uzupełniającym 

1 Złożenie wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. 

od 17 maja 2021r.     
    do 21 czerwca 2021r.    

     do 15.00 

od 3 sierpnia 2021r.    
  do 5 sierpnia 2021r. 

2 Uzupełnienie wniosku 
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  
i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty 

 oraz złożenie nowego wniosku,  
w tym zmiana przez kandydata wniosku  

 o przyjęcie, z uwagi na  zamianę szkół do których kandyduje. 

od 25 czerwca 2021 r.   
do 14 lipca 2021 r.     
   do godz. 15.00 

 

3 Weryfikacja 
 przez komisję rekrutacyjną  

wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata 

 warunków poświadczonych w oświadczeniach,  
w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej  

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 14 lipca 2021 r. do 05 sierpnia2021 r. 

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
 wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków  
lub kryteriów branych  

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  
w tym okoliczności zweryfikowanych  

przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w 
oświadczeniach. 

do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021r. 

5 Podanie do publicznej wiadomości  
przez komisję rekrutacyjną list kandydatów  

  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021r. 

6 Wydanie przez szkołę 
 prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

od 17 maja 2021r.     
    do 26 lipca 2021r. 

od 3 sierpnia 2021r.     do 13 sierpnia 2021r. 

7 Potwierdzenie woli przyjęcia  
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

 i oryginału zaświadczenia o wynikach 
 egzaminu zewnętrznego,  

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  

od 23 lipca 2021r.   
      do 30 lipca 2021r.    

     do godz. 15.00 

od 17 sierpnia 2021r.   
  do 20 sierpnia 2021r. 

    do godz. 15.00 



 
 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, 
 a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  
o braku przeciwwskazań zdrowotnych  
do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do kierowania pojazdami.** 

8 Podanie  
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych. 

2 sierpnia 2021r.      
     do godz. 14.00 

23 sierpnia 2021r. 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni 
informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 
2021r. do godz. 15.00w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci 
papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później 
niż do dnia 24 września 2021r. 

 
III. KRYTERIA REKRUTACJI: 
 
Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 
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. 
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych przyznaje się 
maksymalnie 18 punktów. 
 

  
Kryteria-egzamin ósmoklasisty 

 
Wyniki z egzaminu ósmoklasisty 

w % 
Punkty w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego (max) 100% x0,35=35 pkt 

wynik z matematyki (max) 100% x0,35=35 pkt 

wynik z języka nowożytnego (max) 100% x0,35=35 pkt 

max  100 pkt 

Kryteria- świadectwo Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

ocena z języka polskiego  (max) 18 pkt 

ocena z matematyki  (max) 18 pkt 

ocena z I przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową  (max) 18 pkt 

ocena z II przedmiotu wybranego przez szkołę ponadpodstawową  (max) 18 pkt 

aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego  3 pkt 

świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  7 pkt 

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i  sportowych  (max) 18 pkt 

max  100 pkt 

Razem  200 pkt 

 

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

W przypadku przeliczania na punkty ocen z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej stosuje się następujący przelicznik:  

a) celujący – przyznaje się po 18 punktów,  

b) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów 

c) dobry – przyznaje się po 14 punktów,  

d) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów,  

e) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty 

 

W  postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych oddziałów w Zespole Szkół  Samochodowych i Licealnych nr 1 przeliczane są na  

punkty oceny z następujących zajęć edukacyjnych: 



 
 

Typ szkoły Zajęcia edukacyjne, z których 

oceny są przeliczane na punkty: 

Technikum Samochodowe Nr 1 im. R. M. Pijanowskiego język polski, matematyka, język angielski, informatyka 

Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia nr 2 język polski, matematyka, język angielski, informatyka, 

 

IV. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI: 

1. Przyjmowanie uczniów do szkoły jest prowadzone jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji.  
2. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:  
o kandydat składając wniosek określa swoje preferencje przyjęcia do danego oddziału,  
o 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,  
o 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, 
o kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej 

na liście jego preferencji nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał 
kryteria przyjęć do tych oddziałów. 

3. 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. 

4. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
5. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór  

i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.  
6. W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej 

przewodniczącego.  
7. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:  
1) ustalenie wyników  postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły; 
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.  
8. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły wywieszane są w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń 

rekrutacyjnych na parterze budynku szkoły. Dzień podania do publicznej wiadomości list jest określany w formie adnotacji 
umieszczonej na tych listach, opatrzonych podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic 
kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia kandydata do szkoły. 

10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego 
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. 

11. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 
w terminie 7 dni od dnia  otrzymania uzasadnienia. 

12. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

 


