
Zasady rekrutacji 
do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte 
w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 

W ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej szkoła kształci w zawodzie: 

 monter elektronik  
 mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych  

W zawodzie monter elektronik realizowane są kwalifikacjie: 

 E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych  
 E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych  

W zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych realizowane 
są kwalifikacje: 

 M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń 
precyzyjnych 

I. Podstawą przyjęcia kandydata do 3-letniej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej jest spełnienie następujących warunków: 

1. Przyjmowani będą kandydaci, którzy w wyniku postępowania 
rekrutacyjno - kwalifikacyjnego uzyskali najwyższą liczbę punktów 
w ramach zaplanowanych miejsc,  

 monter elektronik nie mnie niż 30 punktów. (przy czym 
komisja rekrutacyjna może obniżyć próg punktowy w 
zależności od liczby kandydatów, w ramach 
zaplanowanych miejsc)  

 mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych nie 
mnie niż 30 punktów. (przy czym komisja rekrutacyjna 
może obniżyć próg punktowy w zależności od liczby 
kandydatów, w ramach zaplanowanych miejsc)  

2. Potwierdzą wolę podjęcia nauki w szkole.  
II. Na sumę punktów decydującą o przyjęciu do szkoły składają się: 

1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w 
ostatnim roku nauki w gimnazjum:  

 języka polskiego  
 historii i wiedzy o społeczeństwie,  
 matematyki,  
 przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,  
 języka nowożytnego na poziomie podstawowym,  
 języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym,  

należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując 
współczynnik 0,2 np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 
70x0,2=14 punktów w rekrutacji, wynik z języka obcego na poziomie 



podstawowym ma współczynnik 0,08, wynik z języka obcego na 
poziomie rozszerzonym ma współczynnik 0,12. Maksymalna liczba 
punktów z egzaminu to (max 100 punktów) 

2. Punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z 
języka polskiego matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły: informatyki i 
obowiązkowego języka obcego oraz za inne osiągnięcia ucznia 
odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum. (max 100 
punktów) 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, 
języka obcego i informatyki:  

 Celujący - 20 punktów 
 Bardzo dobry - 16 punktów 
 Dobry - 12 punktów 
 Dostateczny - 8 punktów 
 Dopuszczający - 2 punkty 

3. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na 
świadectwie ukończenia gimnazjum według zasady organizacji tych 
konkursów i olimpiad określonych 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).:  

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; 

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. 32a 
ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 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. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 
8 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. 

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno 
szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych 
i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub 
gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 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, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, 
art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. b i art. 
20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 2 punkty. 

III. Wymagane dokumenty: 
o Wydrukowane z Komputerowego Systemu Rekrutacji KSEON podanie 

podpisane przez kandydata i Rodziców (prawnych opiekunów). W ZSE 
wymagamy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kształcenia w 
danym zawodzie tylko od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. 
Skierowanie kandydat otrzymuje po opublikowaniu list 
zakwalifikowanych do przyjęcia od 18 do 19 lipca 2016r. Zaświadczenie 
należy dostarczyć do 25 lipca do godziny 16.00 do Komisji 
Rekrutacyjnej. 

o Kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone przez dyrektora 
gimnazjum, które kandydat ukończył). Kandydaci składają jedną 
kopię dokumentów, o których mowa wyżej, w szkole pierwszego 
wyboru, w której mają złożony kwestionariusz. 

Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia do danej szkoły, powinien 
złożyć następujące dokumenty: 

 Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał 
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 
gimnazjalnego. 

 3 fotografie (podpisane na odwrocie). 
 Karta zdrowia, karta szczepień.  
 Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym 

zawodzie do 25 lipca. 
 Złożenie dokumentów kandydat potwierdza podpisem na liście 

zakwalifikowanych do przyjęcia przy czym czynności te nie 
muszą być dokonywane osobiście przez kandydata! 

 


