ZASADY REKRUTACJI
DO KLAS PIERWSZYCH PONADGIMNAZJALNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 IM. K.K. BACZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
ul. OŻAROWSKA 71,
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNEJ
ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA OD DECYZJI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
60);
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. 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
3. Zarządzenie nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji
uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół
policealnych na rok szkolny 2017/2018.
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§1
TERMINARZ REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32
1. 8 maja w godz. 10.00-15.00, 9-19 maja w godz. 9.00-15.00 – kandydaci składają w punkcie
rekrutacyjnym szkoły ( parter, sala nr1):
o
o

podanie wydrukowane z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji (podpisane przez
kandydata i rodziców),
kopie zaświadczeń potwierdzających uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku
równej liczby punktów:
- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty prosimy składać w koszulkach.
2. 16 czerwca w godz. 10.00-14.00, 19 czerwca w godz. 10.00-16.00 - możliwość zmiany wybranej
szkoły lub złożenia wniosku przez kandydatów, jeśli nie dokonali tego w terminie określonym w punkcie
1 z uzasadnionych przyczyn losowych.
3. 23 czerwca w godz. 12.00-15.00, 24 - 28 czerwca w godz. 9.00-16.00 – absolwenci gimnazjów
dostarczają:
o

oryginał lub kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum poświadczone za zgodność z
oryginałem. (Na każdej stronie kopii musi znajdować się adnotacja: „Stwierdzam zgodność z
oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora
szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby).

Dokumenty prosimy składać w koszulkach.
4. 30 czerwca od godz. 9.00 do 4 lipca do godz. 16.00 - postępowanie rekrutacyjne komisji rekrutacyjnokwalifikacyjnej według przyjętych procedur.
5. 5 lipca do godz. 16.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
przyjęcia do klas pierwszych.
6. 6 - 13 lipca w godz. 10.00-16.00, 14 lipca w godz. 9.00-12.00 - kandydaci umieszczeni na liście
zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę nauki i składają:
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a) kopię i oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię i oryginał zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
b) kwestionariusz osobowy – ankietę dla kandydata wydaną przez szkołę (dostępny na stronie
www.zs32.edu.pl )
c) podanie i wniosek wydrukowane z elektronicznego systemu naboru
c) fotografie – 2 sztuki ( podpisane imię i nazwisko)
d) koperty ze znaczkami na list polecony – 3 sztuki
e)zaświadczenie wojewódzkiej komisji konkursowej wystawionej laureatom zawodów ostatniego
stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych
f) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki
i pracy w wybranym zawodzie w przypadku kandydatów do Technikum nr 23 i Branżowej Szkoły I
Stopnia nr 39 ( wykaz przychodni wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
dostępna jest na stronie www.zs32.edu.pl)
Kandydaci do Technikum nr23 i Branżowej Szkoły nr39 otrzymują w szkole skierowanie na badania do
lekarza medycyny pracy w dniach 6-7 lipca i wykonują badania w wyznaczonych przychodniach.
Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania wybranego
zawodu, należy złożyć do 14 lipca do godz.12.00 w szkole ( punkt naboru: parter sala nr1)
Dokumenty prosimy składać w koszulkach.
7. 14 lipca do godz. 16.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do
szkoły (lub informacji o liczbie wolnych miejsc).
Niedostarczenie przez kandydata oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego traktowane jest jako rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły.
8. 10-31 sierpnia w godz. 10.00-14.00 - rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc).
Od 16 sierpnia w godz. 10.00 -14.00 punkt naboru (parter sala nr1).
§2
WARUNI REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 32 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
1. Do Zespołu Szkół nr 32 im. K. K. Baczyńskiego przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum.
2. Ponadto kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 39 oraz Technikum nr
23 im. F. Skarbka powinni mieć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny
pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia oraz praktycznej nauki zawodu.
3. Wiek absolwenta gimnazjum – nieprzekraczający 18 rok życia.
4. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole uwzględnia się
w rekrutacji:
a. wynik egzaminu gimnazjalnego
b. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki oraz
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, branych pod uwagę
w postępowaniu
rekrutacyjnym,
c. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
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d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (w tym uzyskanie
wysokiego miejsca w zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych, konkursach oraz
informacje dotyczące aktywności społecznej wolontariatu itp.)
e. wyniki sprawdzianu uzdolnień w oddziale sportowym.
5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w procesie rekrutacyjnym przeliczane będą na punkty zgodnie
z Rozporządzeniem MEN z dn. 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.
6. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny przeliczane będą na punkty zgodnie
z Rozporządzeniem MEN z dn. 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.
7. Łączna liczba możliwych do zdobycia w procesie rekrutacyjnym punktów wynosi – 200 punktów,
przy czym:
a) 100 punktów – łączna liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu
gimnazjalnego,
b) W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art.
20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy, 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.
c) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie
ukończenia gimnazjum.
d) W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 20f ust. 2
pkt 2, art. 20h ust. 6 pkt 3 i art. 20j ust. 2 pkt 3 ustawy, 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;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
8. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 3, art.
20h ust. 6 pkt 4 i art. 20j ust. 2 pkt 4 ustawy, przyznaje się 7 punktów.
9. Ponadto w przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a,
art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, 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;
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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:
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,
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, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art.
32a ust. 4 ustawy:
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.
10. 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 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.
11. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w
tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f
ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.

5

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 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,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art.
44zz ust. 2 ustawy, 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.
14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, 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.
15. Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim
przyjmowani są niezależnie od wymienionych wcześniej kryteriów. Jeżeli kandydaci osiągnęli
równorzędne wyniki pod uwagę bierze się osoby, które mają ograniczoną możliwość wyboru kierunku
kształcenia z powodu problemów zdrowotnych potwierdzonych opinią poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
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16. W przypadku uzyskania równej ilości punktów pierwszeństwo w postępowaniu kwalifikacyjnym w
przyjęciu do szkoły mają kandydaci zgodnie z art. 20c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie
Ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:
a. wielodzietność rodziny
b. niepełnosprawność kandydata
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f. samotnie wychowywanie kandydata przez rodzica
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
17. W związku z powyższym zgodnie z art. 20f ust.4. ww. Ustawy należy złożyć spełnianie przez
kandydata kryteriów :
- oświadczenie o wielodzietności
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność , orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód , separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
- dokument poświadczający objęcie ucznia pieczą zastępczą zgodnie Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r,
o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§3
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO XCII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI , BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 39 ORAZ TECHNIKUM NR 23 IM. F. SKARBKA
1. XCII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi:
1) W klasach XCII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi przeliczane na punkty
będą oceny z zajęć edukacyjnych wg porządku:
Klasa I Ai (o) informatycznej z programowaniem:
I. j. polski,
II. matematyka
III. język obcy lub informatyka
IV. max: biologia, geografia, wos
Klasa I Bi (o) społeczno – psychologiczna:
I. j. polski,
II. matematyka
III. historia lub wos
IV. max: biologia, geografia, język obcy
Klasa 1 As sportowa
I. j. polski,
II. matematyka
III. język obcy lub wychowanie fizyczne
IV. max: biologia, geografia, wos
2) Oceny przeliczone ostaną wg kryteriów wyszczególnionych w § 3 pkt 7 pkt d.
3) Oddział klasy sportowej liczy 30 uczniów/ liczba miejsc 30/, przeznaczony jest dla chłopców i
dziewcząt
4) W roku szkolnym 2017/2018 przewiduje się przeprowadzanie sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych dla kandydatów do oddziału sportowego XCII Liceum Ogólnokształcącego z
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Oddziałami Integracyjnymi w postaci prób fizycznej (Międzynarodowy Test Sprawności
Fizycznej).
5) Udział w przeprowadzonych próbach jest obowiązkowy, a każdy kandydat musi wziąć udział w
dwóch próbach.
6) Próby sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone: I próba w dniu 25.05.2017r godz.12.00 na
boisku ul. Obrońców Tobruku 11 , II próba 30.05.2017r.godz.10.30 w Zespole Szkół nr 32 ul
Ożarowska 71 ( kandydat musi przystąpić do dwóch prób sprawności)
7) Zakres testu oraz punktacja sprawdzianu uzdolnień stanowi odrębny załącznik do regulaminu i
jest do wglądu na stronie www.zs32.edu.pl
8) Przed przystąpieniem do sprawdzianu uzdolnień należy okazać badania lekarskie .
9) Obowiązkowym jest posiadanie stroju sportowego
10) Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych w wymienionym terminie , mogą przystąpić do niego 21.06.2017r
godz.13.00 Zespół Szkół nr 32 ul. Ożarowska71.
11) Sprawdzian przeprowadzać będą: trenerzy z Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej przy udziale
nauczycieli ze szkoły i przedstawiciela Rady Pedagogicznej.
12) Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianów uzdolnień uczniów do Liceum
Ogólnokształcącego klas sportowych zgodny jest z harmonogramem rekrutacji (zał. 1).
13) Spośród wszystkich kandydatów, którzy będą zweryfikowani pozytywnie w teście
sprawnościowym, komisja rekrutacyjna wybierze najlepszych pod względem wyników nauczania
oraz oceny zachowania oraz wyniku testu sprawności fizycznej i zakwalifikuje do klasy sportowej
o specjalności „piłka nożna”
14) Uczniowie niezakwalifikowani do klasy sportowej zostaną uwzględnieni przy kwalifikowaniu do
klasy integracyjnej.
15) Oddział klasy integracyjnej liczy 20 uczniów /liczba miejsc 40/, w tym liczebność uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych wynosi od 3 do 5 osób w zależności od typu
niepełnosprawności. Pozostałe miejsca dla uczniów nieposiadających ww orzeczeń.
16) Do oddziału integracyjnego będą przyjmowani uczniowie o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, którzy wykazują się pełną dojrzałością szkolną, o możliwościach intelektualnych i
dojrzałości emocjonalnej ucznia zdrowego oraz gotowości do podjęcia nauki zgodnie z
programem nauczania w szkole ponadgimnazjalnej - Liceum Ogólnokształcącym.
17) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału integracyjnego XCII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddz. Integracyjnymi posiadający orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych podlegać
będą indywidualnemu tokowi rekrutacji w postaci rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem i jego
opiekunem/rodzicem. Rozmowę tę przeprowadzi powołany przez Dyrektora Szkoły zespół
psychologiczno – pedagogiczny w dniu 18.05. 2017r. w godz.9.00 – 15.00 na terenie szkoły.
18) Na rozmowę kwalifikacyjną zgłasza się kandydat z rodzicem lub opiekunem prawnym.
19) Do oddziału integracyjnego przyjmowani będą uczniowie z:
- niepełnosprawnością ruchową,
- niepełnosprawnością sprzężoną,
- niedosłuchem,
- zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
- niedowidzący,
- przewlekle chorzy
- z zaburzeniami mowy,
- ze spektrum Autyzmu
20) Do oddziału integracyjnego nie będą kwalifikowani uczniowie z niżej wymienionymi
dysfunkcjami :
a. z orzeczeniem zespołu Downa
b. z chorobami psychicznymi ( choroby o głębokim przebiegu klinicznym)
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c. uczniowie niewidomi i niesłyszący
d. uczniowie poruszający się na wózkach inwalidzkich ( bez możliwości wejścia po schodach na
piętro)
e. niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia, na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego w szkole ponadgimnazjalnej z oddziałami integracyjnymi.
21) Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału integracyjnego mają uczniowie, którzy spełniają kryteria
określone w odniesieniu do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i są:
a. absolwentami gimnazjalnych klas integracyjnych - co zapewnia ciągłość edukacji integracyjnej
b. mieszkańcami dzielnicy Warszawa – Wola
22) Przy dokonywaniu rekrutacji do oddziału integracyjnego kandydat jest zobowiązany przedstawić
komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej
z adnotacją, że dotyczy ona „ kształcenia na okres szkoły ponadgimnazjalnej ”.
23) Brak pełnej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata.
24) W przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału integracyjnego większej ilości kandydatów –
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – niż to przewidują przepisy – ostateczną
decyzję o przyjęciu podejmie Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z opinią komisji rekrutacyjnokwalifikacyjnej dla tej kategorii kandydatów.

1. Technikum nr 23 im. F. Skarbka:
1) W klasach pierwszych w zawodzie technik ortopeda ( symbol zawodu 321403) przeliczane na
punkty będą oceny z zajęć edukacyjnych wg porządku:

2)
3)
4)
5)
6)
7)

I. j. polski,
II. matematyka
III. język obcy – najwyższa ocena
IV. max(biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wos)
Oddział liczy 30 osób. / liczba miejsc 60/
Kształcenie w zawodzie technik ortopeda (symbol zawodu 321403)
Nauka w technikum trwa 4 lata.
Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji zawodowej absolwent otrzymuje tytuł technika ortopedy.
Uczniowie w klasie IV zdają egzamin maturalny.
W przypadku technika ortopedy uczniowie odbywają w klasie II i III 4 tygodniową praktykę
zawodową.
Ponadto kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Technikum nr 23 im. F. Skarbka powinni mieć
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku
przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w zawodzie technik ortopeda.

2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 39:
1) W klasach pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia nr 39, przeliczane na punkty będą oceny z zajęć
edukacyjnych wg porządku:
I. j. polski,
II. matematyka
III. język obcy – najwyższa ocena
IV. max(biol, chem, fiz, geo, hist, mat, wos)
2) Oddział liczy 28 uczniów / liczba miejsc w zawodzie sprzedawca 28, liczba miejsc w oddziałach
wielozawodowych 56/
3) Klasa w zawodzie sprzedawca to klasa patronacka firmy handlowej Auchan.
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4) Kształcenie zawodowe w klasie w zawodzie sprzedawca prowadzone jest przez firmę Auchan.
5) Kandydat do klasy wielozawodowej sam wybiera zawód, w którym chce się kształcić oraz
pracodawcę, u którego będzie odbywał praktyki.
6) Uczeń klasy pierwszej wielozawodowej składa do 1 września umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego podpisaną z wybranym pracodawcą oraz zaświadczenie lekarskie o
braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.
7) Uczeń oddziału wielozawodowego, 3 dni w tygodniu uczęszcza na zajęcia w szkole i 2 dni w
tygodniu na praktykę zawodową u pracodawcy, co roku uczestniczy w kursach zawodowych
(organizowanych oddzielnie dla każdego zawodu, w terminie i miejscu ustalonym przez placówkę
organizującą Kursy Kształcenia Zawodowego, z którą współpracuje szkoła).
8) Cykl kształcenia zawodowego wynosi 3 lata.
9) W trakcie nauki szkolnej uczeń oddziału zawodowego zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w swoim zawodzie, po zdaniu których otrzymuje dyplom wykwalifikowanego pracownika w
zawodzie.

§4
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNA
1. Rekrutacji dokona komisja rekrutacyjna w skład, której wchodzą:
a) przewodniczący,
b) zastępca przewodniczącego,
c) wyznaczeni nauczyciele – członkowie rady pedagogicznej.
Nie mniej niż 3 osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły.
Dodatkowo w skład komisji rekrutacyjnej powołany z ostaje zespół psychologiczno – pedagogiczny ds.
indywidualnych spotkań i rozmów z kandydatami o specjalnych potrzebach edukacyjnych do oddziałów
integracyjnych w składzie:
a) dyrektor szkoły
b) pedagog szkolny
c) dwóch nauczycieli rewalidatorów
2. Komisja rekrutacyjna dokona rekrutacji spośród tegorocznych absolwentów gimnazjów do :
a.
klasy informatycznej z programowaniem - oddziału integracyjnego w XCII Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi,
b.
klasy społeczno – psychologicznej - oddziału integracyjnego w XCII Liceum Ogólnokształcącym
Oddziałami Integracyjnymi,
c.
klasy sportowej spec. piłka nożna - oddziału sportowego XCII Liceum Ogólnokształcącego z
Oddziałami Integracyjnymi,
d.
klas w zawodzie technik ortopeda - oddziałów Technikum nr 23,
e.
klasy w zawodzie sprzedawca – oddziału Branżowej Szkoły I stopnia nr 39,
f.
klas wielozawodowych – oddziałów Branżowej Szkoły I stopnia nr 39.
3. Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna może dokonać rekrutacji uzupełniającej spośród uczniów klas
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uzyskali promocji do wyższej klasy w roku 2016/2017.
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§5
1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1) zapewnienie warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
prób sprawności fizycznej,
2) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane
w kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności
fizycznej,
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 i protokołów z podjętych przez komisję czynnościach,
5) sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianów
oraz prób sprawności fizycznej,
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.
2. Komisja rekrutacyjna odbierze od wszystkich absolwentów gimnazjów ubiegających się
o przyjęcie do klas pierwszych XCII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, Technikum
nr 23 im. F. Skarbka i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 39 następujące dokumenty:
a) kopię i oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię i oryginał zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
b) kwestionariusz osobowy – ankietę dla kandydata wydaną przez szkołę (dostępny na stronie
www.zs32.edu.pl )
c) podanie i wniosek wydrukowane z elektronicznego systemu naboru
c) fotografie – 3 sztuki
d) koperty ze znaczkami na list polecony – 3 sztuki
e)zaświadczenie wojewódzkiej komisji konkursowej wystawionej laureatom zawodów ostatniego
stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych
f) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki
i pracy w wybranym zawodzie w przypadku kandydatów do Technikum nr 23 i Branżowej Szkoły I
Stopnia nr 39 ( wykaz przychodni wykonujących badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
dostępna jest na stronie www.zs32.edu.pl)
3. Absolwenci gimnazjów ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 39 składają
ponadto:
- kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu
ucznia z dniem 1 września 2017 roku (z wyjątkiem kandydatów do klasy w zawodzie sprzedawca)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
(skierowanie na badania kandydaci pierwszego wyboru pobierają w punkcie rekrutacyjnym)
4. Komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna niezależnie od dokumentów wymienionych w pkt. 2 odbierze
ponadto od kandydatów do XCII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi – uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych - stosowne zaświadczenia lekarskie oraz określone dalej
orzeczenia z poradni pedagogiczno – psychologicznej.
5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie składa w punkcie rekrutacyjnym wniosek zawierający:
a. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata , a w przypadku braku PESEL – serię i
numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:
b. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego imiona rodziców;
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c. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres i
miejsce zamieszkania kandydata;
d. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata , o ile posiadają
e. wskazanie kolejności wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych
f. wskazanie wybranego oddziału w szkole
e. dodatkowo kandydaci oddziału sportowego ( specjalność piłka nożna) składają:
- orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w
dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 r. ż,
potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia kandydata,
- pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego
f. dodatkowo do oddziału zawodowego ( Technikum nr 23 lub Branżowa Szkoła I stopnia nr 39) należy
złożyć zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego
przez kandydata zawodu.
6. Do wniosku dołącza się :
a. Świadectwo ukończenia gimnazjum,
b. Zaświadczenie o szczególnych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w
gimnazjum
c. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ogólnopolskim, przeprowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2
pkt 8 Ustawy o systemie oświaty
d. Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną
poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami
zdrowotnymi.
e. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów , o których mowa w pkt. 6
7. Brak pełnej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata.
§6

1.
2.
3.

TRYB ODWOŁYWANIA OD DECYZJI SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ:
Tryb odwoławczy określają przepisy prawa oświatowego – art.20 zc ust. 6-9 ustawy z dnia 6
grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.
Odwołanie w kwestiach spornych należy składać w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników
do Dyrektora Szkoły poprzez Komisję Rekrutacyjną
Odwołanie należy składać na drukach szkolnych dostępnych na stronie www.zs32.edu.pl
i w sekretariacie szkoły.
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Załącznik nr 1
TERMINARZ PRACY KOMISJI REKRUTACYJNO-KWALIFIKACYJNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 32 IM. K.K . BACZYŃSKIEGO:
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