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Warszawa 22.03.2022 r. 

 

Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych 

szkół wchodzących w skład  

Zespołu Szkół Gastronomicznych  

im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie 

ul. Poznańska 6/8 
 

 

 

SZKOŁY KSZTAŁCĄCE NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ WCHODZĄCE            

W SKŁAD ZESPOŁU: 

 

1. Technikum Gastronomiczno–Hotelarskie Nr 1 

2. Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia 

 

§ 1 

PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – 

rozdział 6; 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1737 ) 

3. Art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia  

(tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1541); 

4. Art. 6 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 151). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.). 
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§ 2 

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW 

 

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

 

Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia 

klasa zawód język obcy 

1A kucharz język angielski 

1C cukiernik język angielski 

 

 

klasa zawód język obcy / drugi język obcy 

1A technik żywienia i usług gastronomicznych 

język angielski / 

do wyboru   

język włoski / język hiszpański 

1B technik żywienia i usług gastronomicznych 

język angielski / 

do wyboru 

język hiszpański / język niemiecki 

1C technik żywienia i usług gastronomicznych 

język angielski / 

 do wyboru 

język hiszpański / język niemiecki  

1D technik żywienia i usług gastronomicznych język angielski / język niemiecki 

1E technik żywienia i usług gastronomicznych język angielski / język niemiecki 

1F technik żywienia i usług gastronomicznych język angielski / język rosyjski 

1G technik żywienia i usług gastronomicznych język angielski / język niemiecki 

1H technik hotelarstwa język angielski / język niemiecki 
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§ 3 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA 

REKRUTACYJNEGO 

1. Od 16 maja 2022 r. od godz. 8.00 do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

 Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym 

szkołę jest m.st. Warszawa, logują się do systemu wprowadzając login i hasło 

uzyskane w macierzystych szkołach. 

 Uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej, dla których m.st. Warszawa nie jest 

organem prowadzącym szkołę, samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając 

z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL. 

 Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 

dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają osobiście lub w formie 

elektronicznej w szkole pierwszego wyboru. 

 

2. Od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00 

Składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej, kopii zaświadczenia             

o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty i innych dokumentów  

 Kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej oraz o kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu 

ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. 

 

Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów 

 W tym celu należy z rodzicami/prawnymi opiekunami udać się do szkoły pierwszego  

wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu 

wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz           

z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru. 

 

* Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową. 

3. Do 19 lipca 2022 r.  

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły (w tym osiągnięć kandydatów) i innych 

złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną. 

 

4. 20 lipca 2021 r. godz. 14.00 

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

 Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 

do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych oraz kandydatów niezakwalifikowanych 

do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych, zawierające imiona i nazwiska 

kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej z podaniem informacji            

o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę 

punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły. 
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5. Od 16 maja 2022 r. od godz. 8.00 do 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00 

Kandydaci otrzymują ze szkoły 

 Skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia 

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

6. Od 21 lipca 2022 r. od godz. 8.00 do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00 

Potwierdzanie woli przyjęcia 

 Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali 

zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu ósmoklasisty 

oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu. 

Dodatkowo kandydaci otrzymują ze szkoły 

 Skierowanie do Sanepidu na badania bakteriologiczne kału w kierunku nosicielstwa 

Salmonella i Shigella (badanie wykonywane bezpłatnie) wynika to z art. 59 ust. 2 

ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 

2018 poz. 1541) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.                  

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r. poz. 151). 

 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, 

rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 

dnia 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00 wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. 

Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie 

składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia          

23 września 2022 r. 

 

Uwaga!   W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie 

kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły. 

 

7. 28 lipca 2022 r. do godz. 14.00 

Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły nadal dysponują 

wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające                   

w terminach określonych w §4. 

8.  28 lipca 2022 r.  
Przekazanie informacji o liczbie pozostałych wolnych miejscach w poszczególnych typach 

szkół Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty. 

 

* W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek      

o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać osobiście lub w formie 

elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja2022@admzsg.edu.pl  

mailto:rekrutacja2022@admzsg.edu.pl
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§ 4 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA 

REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO 

 

1. od 1 sierpnia 2022 r. od godz. 8.00 do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 

 Kandydaci, którzy chcą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca    

nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym. Składają go 

bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami  lub 

w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja2022@admzsg.edu.pl. Do 

wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

2. Od 1 sierpnia 2022 r. od godz. 8.00 do 12 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 

 Kandydaci dostają skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu 

uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu. 

 

3. 12 sierpnia 2022 r.  

 Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 

do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych oraz kandydatów niezakwalifikowanych 

do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych. 

 

4. od 16 sierpnia 2022 r. od godz. 8.00 do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 

 Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali 

zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu ósmoklasisty 

oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu. 

 

5. 19 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00  
Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 

6. 19 sierpnia 2022 r.  

 Przekazanie informacji o liczbie pozostałych wolnych miejscach w poszczególnych 

typach szkół Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty. 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, 

rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 

dnia 16 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. 

Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie 

składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia          

23 września 2022 r. 

mailto:rekrutacja2022@admzsg.edu.pl
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§ 5 

KRYTERIA REKRUTACJI 

 
1. Przeliczanie na punkty wyników sprawdzianu ósmoklasisty. Wynik przedstawiony  

w procentach mnoży się przez 

 język polski maksymalnie 100% x 0,35 = 35 punktów 

 matematyka maksymalnie 100% x 0,35 = 35 punktów 

 język obcy nowożytny maksymalnie 100% x 0,3 = 30 punktów 

Za wynik sprawdzianu ósmoklasisty przyznaje się maksymalnie 100 punktów. 

 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty lub 

odpowiedniej jego części sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej określa § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej     

z dnia 16 marca  2017 r.  

3. Przeliczanie na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocen  

z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych 

przez dyrektora szkoły, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego 

oddziału tej szkoły. 

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  

W Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego w postępowaniu 

rekrutacyjnym punkty będą przeliczane z następujących przedmiotów. 

szkoła zawód przedmioty punktowane 

TG-H technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

język polski, matematyka, biologia,  

język obcy nowożytny – z wyższą oceną 

TG-H technik hotelarstwa język polski, matematyka, geografia,  

język obcy nowożytny – z wyższą oceną 

BSG kucharz język polski, matematyka, biologia,  

język obcy nowożytny – z wyższą oceną 

BSG cukiernik język polski, matematyka, biologia,  

język obcy nowożytny – z wyższą oceną 

 

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.  
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5. Za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych 

porozumień, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  
1) 10 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,  
2) 7 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,  
3) 5 punktów – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego. 

 

6. Za osiągnięcia uzyskane 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, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
1) 10 punktów – za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,  
2) 4 punkty – za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,  
3) 3 punkty – za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej. 
 

7. Za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej:  
1) 10 punktów – za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego,  
2) 7 punktów – za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego,  
3) 5 punktów – za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego,  
4) 7 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,  
5) 5 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,  
6) 3 punkty – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego. 

 

8. Za osiągnięcia uzyskane 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, wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej:  
1) 10 punktów – za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej,  
2) 7 punktów – za dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej,  
3) 5 punktów – za dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej,  
4) 7 punktów – za tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,  
5) 3 punkty – za tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,  
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6) 2 punkty – za tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, 
 

9. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż te wymienione w pkt 5-8, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  
1) 4 punkty – na szczeblu międzynarodowym,  
2) 3 punkty – na szczeblu krajowym,  
3) 2 punkty – na szczeblu wojewódzkim,  
4) 1 punkt – na szczeblu powiatowym. 

 

10.  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 5-9 na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, 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. 
UWAGA! Szczególne osiągnięcia i aktywność na rzecz innych ludzi są punktowane WYŁĄCZNIE na 

podstawie jednoznacznego wpisu na świadectwie ukooczenia szkoły podstawowej, który umożliwia 

zidentyfikowanie osiągnięcia zgodnie z wykazem Kuratora i ustalenie poziomu osiągnięcia (np. 

zasięg wojewódzki, powiatowy, miejsce I, laureat, finalista). 

11.  Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,                       

w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.  

 

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego 

oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 

geografia lub historia, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 

1) język polski i matematyka (za każdy przedmiot): 

a) 35 punktów – za ocenę celującą, 

b) 30 punktów – za ocenę bardzo dobrą, 

c) 25 punktów – za ocenę dobrą, 

d) 15 punktów – za ocenę dostateczną, 

e) 10 punktów – za ocenę dopuszczającą; 

 

2) język obcy nowożytny i jeden z przedmiotów wymienionych w §5, ust. 12 pkt.1 (za 

każdy przedmiot): 

a) 30 punktów – za ocenę celującą, 

b) 25 punktów – za ocenę bardzo dobrą, 

c) 20 punktów – za ocenę dobrą, 

d) 10 punktów – za ocenę dostateczną, 

e) 5 punktów – za ocenę dopuszczającą, 

 

13.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego 

egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, jak w ust. 12, pkt. 1, oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego 

przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 
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14.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

przelicza się na punkty, w sposób określony ust. 12 pkt. 2 ocenę z języka obcego 

nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których 

mowa w ust. 12, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej , z których 

przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że  przeliczane są na punkty odpowiednio 

wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do 

wyboru pośród przedmiotów, określonych w §5, ust. 12. 

 

15.  O kolejności na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły decyduje 

suma uzyskanych przez kandydata punktów w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

16.  O przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, decydują następujące kryteria z jednakową wartością:  

 

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. 

 

§ 6 

PREDYSPOZYCJE PSYCHOFIZYCZNE 

 

Profil kandydata ZSG 

Preferowane umiejętności kandydata na ucznia ZSG: 

 duża samodzielność i gotowość do stopniowego jej zwiększania, 

 umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, 

 zainteresowanie kierunkiem kształcenia, 

 zdolności manualne (umożliwiające korzystanie z przyborów i narzędzi 

gastronomicznych), 

 wysoka motywacja i zapał do zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności, 

 szybkie tempo pracy, 

 wielozadaniowość, 

 sprawność fizyczna, 

 otwartość na zmiany i nowe doświadczenia, 

 gotowość do ciężkiej pracy w celu osiągnięcia sukcesu, 

 wysokie umiejętności interpersonalne, 

 odporność na krytykę, porażki i niepowodzenia, 

 umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, 

 spryt i zaradność. 
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Jeśli kandydat na ucznia ZSG: 

 jest wycofany i często odczuwa lęk w sytuacjach szkolnych i społecznych              

(np. dyskomfort podczas przebywania w tłumie, niska tolerancja hałasu), 

 ma nasilone trudności emocjonalne, które utrudniają codzienne funkcjonowanie         

w zmiennym rytmie czasowym,  

 źle znosi częste zmiany, np. wynikające ze specyfiki organizacji nauczania                

w zawodach usługowych, 

 ma trudności z koncentracją uwagi, pamięcią, które uniemożliwiają wykonywanie 

czynności związanych z praktyczną nauką zawodu oraz efektywną naukę wielu 

przedmiotów (przedmioty ogólne + przedmioty zawodowe teoretyczne i praktyczne), 

 choruje przewlekle i jego dolegliwości mogą utrudniać pracę w specyficznym 

środowisku (wysokie temperatury naczyń, ostre narzędzia, presja czasu, sprawność 

manualna), 

 posiada przeciwskazania zdrowotne do wykonywania nauczanego zawodu,  

 ma duże trudności z nauką przedmiotów ścisłych, które są obecne podczas całego 

cyklu kształcenia, a ich opanowanie niezbędne do zaliczenia egzaminu zawodowego: 

Jeżeli uczeń mierzy się z którąś z wymienionych powyżej trudności, zapraszamy 

rodziców/opiekunów do skonsultowania się z pedagogami i psychologiem szkolnym 

przed wyborem naszej szkoły. 

Sekretariat szkoły: 22 628 56 28 sekretariat@admzsg.edu.pl 

 

§ 7 

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI 

 

1. Przyjmowanie uczniów do szkoły prowadzone jest z wykorzystaniem systemu 

elektronicznego m.st. Warszawy. 

 

2. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego 

wspomagania:  

Składając wniosek kandydat określa swoje preferencje dotyczące przyjęcia do danego 

oddziału. Każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych 

oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych 

oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie. Jeżeli 

kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby oddziałów - 

zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście 

jego preferencji. Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który 

znajduje się najwyżej na liście jego preferencji, nie będzie umieszczony na listach przyjęcia 

do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów. 

 

mailto:sekretariat@admzsg.edu.pl
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3. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów klasy pierwszej 

Dyrektor ZSG powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. 

 

4. W przypadku utrzymania czasowego ograniczenia placówek oświatowych wnioski                 

o przyjęcie do szkoły wraz ze wszystkimi załącznikami mogą być składane osobiście lub      

w formie elektronicznej pod adresem e-mail: rekrutacja2022@admzsg.edu.pl  

 

5. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych                        

i nieprzyjętych do szkół wywieszane są w widocznym miejscu na tablicach ogłoszeń 

rekrutacyjnych w holu budynku szkoły. Dzień podania do publicznej wiadomości list jest 

określany w formie adnotacji umieszczonej na tych listach, opatrzonych podpisem 

przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.   

 

6. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Tryb odwoływania się od 

tej decyzji określają odrębne przepisy. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi 

postanowieniami decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z Dyrektorem 

ZSG. 

 

7. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie:  

 

1) do 2 sierpnia 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 23 sierpnia 2022 r.              

w postępowaniu uzupełniającym rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej 

Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do klasy pierwszej,  

2) uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez 

rodzica kandydata do klasy pierwszej. Uzasadnienie musi zawierać przyczyny 

odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia 

oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym, 

3) rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora ZSG odwołanie od rozstrzygnięcia 

Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,  

4) Dyrektor Zespołu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora ZSG 

służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

mailto:rekrutacja2022@admzsg.edu.pl

