
Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater 
w roku szkolnym 2013/2014 

proponuje nast ępuj ące kierunki kształcenia: 
 
 
 
 

 
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCE  
 
   

• klasa dziennikarska  (rozszerzone przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie) 
• klasa teatralna  (rozszerzone przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie) 
• klasa matematyczno – ekonomiczna  (rozszerzony program nauczania  

z matematyki i geografii, języka obcego), pracownia ekonomiczna i ekonomia  
w praktyce; 

 
 

TECHNIKUM 
 
 

• klasa kształcąca w  zawodzie: technik hotelarstwa  (rozszerzony program 
nauczania z geografii, języka obcego), 

• klasa kształcąca w zawodzie: technik obsługi turystycznej   (rozszerzony 
program nauczania z geografii, języka obcego), 

• klasa kształcąca w zawodzie: technik eksploatacji portów i terminali  
(rozszerzony program nauczania z geografii, języka obcego). 

 
 
 

 
 

Dzień otwarty  dla kandydatów odbędzie się w naszej szkole 
 

17 kwietnia 2013r. ( środa, godz. 17 00 ) 
 
W trakcie spotkania: 

• podamy wszelkie informacje związane z rekrutacją oraz funkcjonowaniem 
naszej szkoły, 

• umożliwimy zwiedzenie szkoły,  
• będzie można porozmawiać z uczniami i nauczycielami. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych 

w roku szkolnym 2013/2014 
Ważne terminy dla gimnazjalisty: 

 
od:  do:   

10 maja 
godz. 1000 

24 maja 
godz. 1500 

składanie kwestionariuszy - podań do szkół 
ponadgimnazjalnych;  

21 czerwca 
godz. 1000 

25 czerwca 
godz. 1600 

możliwo ść dokonywania zmiany wyboru szkoły ; 

28 czerwca, 
godz. 1100 

1 lipca 
godz. 1600 

składanie  poświadczonych przez dyrektora gimnazjum kopii 
świadectwa  ukończenia gimnazjum  

i kopii za świadczenia  o wyniku egzaminu gimnazjalnego;  
2 lipca 4 lipca postępowanie rekrutacyjne; 

 4 lipca 
godz. 1600 

ogłoszenie list kandydatów  zakwalifikowanych do przyjęcia do 
szkół oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych wraz z liczbą 

uzyskanych punktów; 

5 lipca 
 godz. 900 

8 lipca 
godz. 1500 

kandydaci  zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzaj ą wol ę 
uczęszczania do szkoły  oraz składają oryginał świadectwa i 
oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 
kandydaci do technikum otrzymują skierowanie na badania 

lekarskie; 

 8 lipca 
godz. 1600 

komisja wywiesza listy kandydatów przyj ętych do szkoły 
/wraz z liczbą punktów/, którzy potwierdzili wolę podjęcia w niej 

nauki oraz listę wolnych miejsc; 

9 lipca 
godz. 900 

9 lipca 
godz. 1500 

rekrutacja uzupełniaj ąca (składanie poświadczonych przez 
dyrektora gimnazjum kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i 

kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego); 
 10 lipca postępowanie rekrutacyjne - uzupełniające; 

 10 lipca 
godz. 12.00 

ogłoszenie zakwalifikowanych  /wraz z liczbą punktów/ do 
przyjęcia w rekrutacji uzupełniaj ącej ; 

10 lipca 
 godz. 1230 

11 lipca 
godz. 1500 

składanie o świadczenia woli i oryginałów dokumentów  – 
dotyczy rekrutacji uzupełniaj ącej;  

 11 lipca 
godz. 1530 

ogłoszenie list przyj ętych do klas I; 

 26 sierpnia 
kandydaci do technikum składaj ą zaświadczenia. lekarskie  o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym 
zawodzie; 

27 sierpnia 30 sierpnia ewentualna rekrutacja dodatkowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ZASADY   REKRUTACJI 

 
W trakcie procesu rekrutacji do klas pierwszych brane są pod uwagę następujące 
kryteria: 

• liczba punktów uzyskanych za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku 
nauki w gimnazjum,  

• liczba punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum 
oraz inne osiągnięcia kandydata odnotowane na  świadectwie ukończenia 
gimnazjum. 

 
 

 

Sposób punktowania: 

200 pkt . - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu 
rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i języka obcego, 
matematyki oraz jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od 
typu wybranej szkoły, tzn. Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum), a także za 
wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za 
inne osiągnięcia kandydata wymienione na tym świadectwie, z czego:  
 
a/ 100 pkt .  -  liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie 
ukończenia gimnazjum z języka polskiego i języka obcego, matematyki oraz jednego 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od typu wybranej szkoły, tzn. 
Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum), a także za inne osiągnięcia kandydata 
wymienione na tym  świadectwie. 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, które będą punktowane w poszczególnych typach 
szkół: 

• Liceum Ogólnokształc ące: (klasa dziennikarska i klasa teatralna): język 
polski, język obcy, matematyka i historia.  

• Liceum Ogólnokształc ące:  (klasa matematyczno - ekonomiczna): język 
polski, język obcy, matematyka oraz jeden z przedmiotów do wyboru: 
geografia, fizyka i astronomia, chemia, biologia, 

• Technikum:  język polski, język obcy, matematyka i geografia 

 

 

 

 

 



Zasady przeliczania stopni z języka polskiego oraz trzech zajęć edukacyjnych na 
świadectwie są następujące: 

 

Stopie ń: Liczba punktów:  

celujący 18  

bardzo dobry 14  

dobry 10  

dostateczny  6  

dopuszczający 2  

 

 

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie 
ukończenia gimnazjum: 

13 pkt - liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego 
program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co 
najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co 
najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych 
konkursów organizowanych przez kuratora oświaty  - zasady organizacji tych 
konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów  i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 
125).  

Finalista wi ęcej ni ż jednego konkursu uzyskuje max. 13 pkt .; 

5 pkt - niezale żnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udzi ał - za 
uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – 
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 
oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na 
szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, 

2 pkt - niezale żnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udzi ał - za 
uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – 
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 
oświaty albo przez inne podmioty działające na terenie szkół co najmniej na 
szczeblu powiatowym, (w przypadku przyznania 5 pkt. za osiągnięcia na 
szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 pkt. za osiągnięcia 
na szczeblu powiatowym), 

2 pkt - liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza   
w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;  

2 pkt - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 



 

do 6 pkt  – liczba punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po 
przecinku uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii 
lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, 
zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej). 

Przy wyliczaniu średniej arytmetycznej stosuje się następujące wartości punktowe 
dla stopni: 

Stopie ń: Liczba punktów:  

celujący 6 

bardzo dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający 2 

 

b/ 100 pkt .- liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w 
ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali 
procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o 
społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych /geografii, biologii, chemii, 
fizyki/, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, należy wynik 
procentowy z zakresu przeliczy ć na punkty przyjmuj ąc współczynnik 0,2   (np. 
uczeń uzyskał z matematyki wynik 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 
70x0,2=14). 

Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony ze w szystkich cz ęści 
egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w g imnazjum - w celu 
wyrównania szans edukacyjnych - w procesie rekrutac ji sum ę punktów 
uzyskan ą za: 

- oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i języka obcego, 
matematyki oraz jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od 
typu wybranej szkoły, tzn. Liceum Ogólnokształcącego lub Technikum), 

- inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

- średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia 
gimnazjum oraz religii lub etyki mno ży si ę razy dwa. 

 

 



Absolwentowi gimnazjum, który został zwolniony z cz ęści egzaminu 
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,  przyznaje si ę liczb ę 
punktów : 

- uzależnioną od stopnia na świadectwie z  języka polskiego, matematyki, j ęzyka 
obcego nowo żytnego, 

 

Stopie ń: Liczba punktów 

celujący 20 

bardzo dobry 16 

dobry 12 

dostateczny 8 

dopuszczający 4 

- uzależnioną od średniej ocen zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku z: 
historii i wiedzy o społecze ństwie, biologii, geografii, fizyki i chemii, 

 

Średnia ocen Liczba punktów  

5,51 – 6,0 20 

4,51 – 5,50 16 

3,51 – 4,50 12 

2,51 – 3,50 8 

2,00 – 2,50 4 
Na liście przyjętych do klas pierwszych umieszcza się kandydatów w kolejności 
uzyskanych przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów, aż do wyczerpania 
wolnych miejsc na liście przyjętych. 

Kandydaci ubiegaj ący si ę o przyj ęcie do szkoły prowadz ącej kształcenie 
zawodowe (Technikum) powinni posiada ć zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskaza ń zdrowotnych do kształcenia w okre ślonym zawodzie ( od 5 do 8 
lipca kandydaci otrzymują z ZS Nr 2 skierowanie na badania do lekarza medycyny 
pracy , który wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym 
zawodzie. Zaświadczenie należy złożyć do 26 sierpnia). 

Kwestionariusze – podania dla kandydatów są do pobrania w szkole /Aleja Brzóz 
26 w Piasecznie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 800-1500/ lub na naszej 
stronie www.platerowka-szkola.pl. 

 

/opracowano na podstawie Zarządzenia Nr 10 z dnia 11.02.2013r. 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Statutu ZS Nr 2/ 



W roku szkolnym 2013/2014 

 zapraszamy do nast ępuj ących klas: ☺☺☺☺ 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCE 
 

 teatralna    dziennikarska   matematyczno-  

  ekonomiczna 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

TECHNIKUM  

kształc ące w zawodzie technik: 

 

hotelarstwa        obsługi    eksploatacji  

turystycznej          portów i terminali 

 

                                                            
 

 

 

www.platerowka-szkola.pl 


