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        Załącznik do Zarządzenia nr /2022/2023   

           Dyrektora Zespołu Szkół nr28 

                w Warszawie w sprawie  

                                                                                                                                          Regulaminu Rekrutacji 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO TECHNIKUM ELEKTRYCZNEGO NR 2  

IM. SYNÓW PUŁKU NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe    (Dz.U. 2021 poz. 1082 – rozdział 6). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. (Dz.U. 2022 poz. 2431) 

 

I. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW 

 

1. Zespół Szkół Nr 28 prowadzi nabór do Technikum Elektrycznego nr 2 im. Synów Pułku 

dla absolwentów szkoły podstawowej do oddziałów: 

 

1. Technik elektryk 

 

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki 

Przedmioty rozszerzone: matematyka 

 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, j. obcy (punktowana ocena 

wyższa), fizyka 

Ukończenie tego kierunku umożliwia : poznanie podstawowych zagadnień dotyczących prądu 

elektrycznego, uzyskanie umiejętności projektowania instalacji elektrycznych, dobierania układów 

zabezpieczeń oraz układów sterowania silnikami elektrycznymi. 

 

Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji oraz urządzeń 

elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia, a także naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. 

Dodatkowo do zadań technika elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie 

produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektrycznych 

oraz aparatury sterującej i pomiarowej. 

 

Uczniowie mogą uzyskać uprawnienia SEP do 1 kV. 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje  w zawodzie na kierunku technik elektryk  w trakcie 

edukacji w technikum: 
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ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 

ELE.05 Eksploatacja maszyn urządzeń i instalacji elektrycznych 

 

2. Technik teleinformatyk   

 

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki 

Przedmioty rozszerzone: matematyka 

 

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, j. obcy (punktowana ocena 

wyższa), informatyka 

Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przepływu informacji 

i narzędziami logistycznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Sam kierunek stanowi 

połączenie  informatyki i telekomunikacji. 

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie  w rozwijającej się branży telekomunikacyjnej 

i internetowej. Dodatkowo technik teleinformatyk ma szansę na pracę w przedsiębiorstwach 

korzystających z informacji w formie elektronicznej; firmach montujących i sprzedających 

komputery; organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy 

teleinformatyczne; firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji 

oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych. 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje  w zawodzie na kierunku technik teleinformatyk  w trakcie 

edukacji w technikum: 

 

INF.07 Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami 

operacyjnymi 

INF.08 Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi 

 

II. KOMISJA REKRUTACYJNA 

 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje Szkolną 

Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:  

a) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy; 

b) 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; 

c) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanym poszczególnym kandydatom 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego; 

d) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
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3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna na każdym etapie weryfikuje dokumenty złożone przez 

kandydatów  oraz sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego po każdym 

etapie rekrutacji. 

4. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji 

o przebiegu posiedzenia komisji podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra 

osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

 

III. KRYTERIA OCENIANIA 
 

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej. 

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

na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

3. Kandydat powinien wykazywać się odpowiednim stanem zdrowia potwierdzonym 

zaświadczeniem lekarskim od lekarza medycyny pracy. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, są brane 

pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

4.1 Problemy zdrowotne kandydata, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia 

ze względu na stan zdrowia; 

4.2 Kryteria równorzędne: 

1)wielodzietność rodziny kandydata; 

2)niepełnosprawność kandydata; 

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7)objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 

5. Sposób przeliczania poszczególnych kryteriów na punkty określa Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r.. w sprawie przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i 

centrów. 
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IV.HARMONOGRAM REKRUTACJI 
 

1. Szczegółowy Harmonogram Rekrutacji na rok szkolny 2023/2024  stanowi załącznik  nr 1 

do zarządzenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r. 

 

V. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

1.W terminie 7 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 

rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 

3.Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie 

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania. 

 

VI.UWAGI KOŃCOWE 

  

1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. We wszystkich 

przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja 

Rekrutacyjna w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2023r. 

 

 

 

 


