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Regulamin rekrutacji do Technikum nr 10 na rok szkolny 2023/2024 

 

I. Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r.poz. 1082 ze zm.) – 

rozdział 6.  

 Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  18  listopada  2022  r.  w  sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół , placówek i centrów (Dz.U.poz. 2431) 

 Zarządzenie nr 8  Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie 

terminów  rekrutacji  do  klas  pierwszych  publicznych  szkół  ponadpodstawowych, 

branżowych szkół  II stopnia, szkół policealnych  i szkół dla dorosłych w roku szkolnym 

2023/2024. 

 Statut Technikum nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie. 

II.  Informacje  dotyczące  rekrutacji  do  szkół  dla  młodzieży  na  podbudowie  szkoły 

podstawowej 

1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.  

2. Kandydaci  do  oddziałów  klasy  pierwszej  składają  w  sekretariacie  szkoły  pierwszego 

wyboru kwestionariusze ‐ podania wydrukowane z systemu wraz z niezbędnymi kopiami 

zaświadczeń. 

3. Szkoła  przyjmuje wyłącznie  podania  podpisane  przez  kandydata  i  rodziców  (prawnych 

opiekunów).  

4. Kandydat  umieszczony  na  liście  przyjętych  do  danej  szkoły  składa  oświadczenie 

potwierdzające  wolę  podjęcia  nauki  w  danej  szkole  oraz  oryginały  świadectwa  i 

zaświadczenia o wynikach egzaminu.  

5. Ogłoszenie  wyników  rekrutacji  nastąpi  w  terminie  ustalonym  przez  Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty.  

6. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata 

na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.  

7. Oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie 

do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie.  

8. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów 

spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego lub 

nieuwzględnienie osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.  

9. Do  wszystkich  oddziałów  technikum  ‐  obowiązuje  zaświadczenie  lekarskie  o  braku 

przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania na badania wydaje 

szkoła w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji).  
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III. Sposób obliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
 

1. Schemat przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum nr 10  

w Warszawie na rok szkolny 2023/2024 

Kryteria ‐ świadectwo 
Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

(maksymalnie) 

aktywność społeczna  3 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  

z wyróżnieniem 
7 pkt

szczególne osiągnięcia wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 

zgodnie z wykazem zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zgodnie z § 6 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 

2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737) w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

oraz postepowania uzupełniającego  do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i 

centrów. 

maksymalnie 18 pkt za wszystkie 

osiągnięcia 

wynik z języka polskiego  18 pkt

wynik z matematyki  18 pkt

wynik z I przedmiotu ‐ geografia  18 pkt

wynik z II przedmiotu – język angielski (jeśli na 

świadectwie nie ma oceny z języka angielskiego, 

to wyższa ocena z innego języka obcego 

nowożytnego) 

18 pkt

max 100 pkt

Kryteria – egzamin ósmoklasisty 
Wyniki z 

egzaminu w % 

Punkty  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

wynik z języka polskiego  100%  x 0,35 = 35 pkt 

wynik z matematyki  100%  x 0,35 = 35 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego  100%  x 0,3 = 30 pkt 

max   100 pkt 

RAZEM   200 pkt 
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Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty 
i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum zostanie opublikowany na stronie 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

2. Sposób  przeliczania  na  punkty  ocen  z  zajęć  edukacyjnych,  wymienionych  

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wyrażone w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

c) dobrym ‐ przyznaje się po 14 punktów; 

d) dostatecznym ‐ przyznaje się po 8 punktów; 

e) dopuszczającym ‐ przyznaje się po 2 punkty. 

 

2.1 Przeliczanie ocen na punkty 

 

 z  języka  polskiego  i matematyki wymienionych  na  świadectwie  ukończenia  szkoły 

podstawowej  w  przypadku  osób  zwolnionych  z  obowiązku  przystąpienia  do 

sprawdzianu ósmoklasisty:  

 

a) za ocenę celującą – po 35 punktów 

b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów 

c) za ocenę dobrą – po 25 punktów 

d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów 

e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów 

 

 z języka obcego nowożytnego: 

 

a) za ocenę celującą – 30 punktów 

b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów 

c) za ocenę dobrą – 20 punktów 

d) za ocenę dostateczną – 10 punktów 

e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów. 

3. Przeliczanie szczególnych osiągnięć na punkty 
 

3.1 Zawody  wiedzy  będące  konkursem  o  zasięgu  ponadwojewódzkim  organizowanym  przez 

kuratorów oświaty: 
 

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów, 

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,  

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów. 
 

3.2 Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo 

turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 
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a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,  

b) tytuł  laureata  turnieju  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,  

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty. 
 

3.3 Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora 

oświaty: 
 

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,  

b) dwa  lub  więcej  tytułów  laureata  konkursu  tematycznego  lub  interdyscyplinarnego  

– 7 punktów,  

c) dwa  lub  więcej  tytułów  finalisty  konkursu  tematycznego  lub  interdyscyplinarnego  

–  5 punktów,  

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,  

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,  

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty. 

3.4 Zawody  wiedzy  będące  konkursem  albo  turniejem,  o  zasięgu  ponadwojewódzkim  

lub wojewódzkim: 
 

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  10 punktów,  

b) dwa  lub więcej  tytułów  laureata  turnieju z przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,  

c) dwa  lub więcej  tytułów  finalisty  turnieju  z  przedmiotu  lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,  

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów, 

e) tytułu  laureata  turnieju  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,  

f) tytułu  finalisty  turnieju  z  przedmiotu  lub  przedmiotów  artystycznych  nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty; 
 

3.5 Uzyskanie  wysokiego  miejsca  w  zawodach  wiedzy  innych  niż  wymienione  wyżej, 

artystycznych  lub  sportowych organizowanych przez  kuratora oświaty  lub  inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
 

a) międzynarodowym – 4 punkty 

b) krajowym – 3 punkty 

c) wojewódzkim – 2 punkty 

d) powiatowym – 1 punkt 
 

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

artystycznych  i  sportowych  wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej  

lub  gimnazjum,  maksymalna  liczba  punktów  możliwych  do  uzyskania  za  wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 punktów. 
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3.7 Aby  za  osiągnięcie  kandydat  otrzymał  punkty  musi  ono  zostać  wpisane  na  świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły 

podstawowej. 

 

4. Laureat  lub  finalista  ogólnopolskiej  olimpiady  przedmiotowej  oraz  laureat  konkursu 

przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim  są  przyjmowani  w 

pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. 

 

5. W  przypadku  większej  liczby  kandydatów  niż  liczba  wolnych  miejsc  w  szkole,  na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria:  

 

5.1 wyniki egzaminu ósmoklasisty;  

 

5.2 wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej  oceny  z  języka 

polskiego i matematyki oraz geografii i języka obcego nowożytnego jako brane pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;  

 

5.3 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  

 

5.4 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

a) uzyskanie  wysokiego  miejsca  nagrodzonego  lub  uhonorowanego  zwycięskim 

tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez 

inne podmioty działające na terenie szkoły,  

b) osiągnięcia  w  zakresie  aktywności  społecznej,  w  tym  na  rzecz  środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 

 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego,  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  przyjmuje  się 

kandydatów z problemami  zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia  ze  względu  na  stan  zdrowia,  potwierdzonymi  opinią  publicznej  poradni 

psychologiczno‐pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

 

7. W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  drugim  etapie  postępowania 

rekrutacyjnego  lub  jeżeli  po  zakończeniu  tego  etapu  dana  szkoła,  nadal  dysponuje 

wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie następujące kryteria: 

 

a) wielodzietność rodziny kandydata;  

b) niepełnosprawność kandydata;  

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
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d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

IV. Pozostałe informacje 

1. W terminie do 1 sierpnia 2023 r. ( w rekrutacji uzupełniającej do 16 sierpnia 2023 r.) 

rodzice/opiekunowie prawni kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym 

najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą 

kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzice/opiekunowie prawni mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni  od dnia otrzymania 

uzasadnienia. 

4. Dyrektor  szkoły  rozpatruje  odwołanie  od  rozstrzygnięcia  komisji  rekrutacyjnej,  w 

terminie 3 dni  od dnia otrzymania odwołania. Na  rozstrzygnięcie dyrektora  szkoły 

służy skarga do sadu administracyjnego. 


