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Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 07 lutego 2023 r.  

 
 

 
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH  
W ZESPOLE SZKÓŁ TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNYCH 

                              W MIŃSKU MAZOWIECKIM  UL. BUDOWLANA  4 
                          tel. 25 759 2651, mail@zst-g.pl 

 
I. Podstawa prawna : 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 
1082 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022.2431) 

3. Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r., zał. nr 1. 
4. Statut Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim. 

 
II. Kierunki kształcenia 

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2023/2024 do  

 technikum o 5 letnim cyklu kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej (we 
wszystkich klasach językiem podstawowym jest język angielski) –  
 

Lp. Nazwa zawodu Język obcy dodatkowy Przedmioty w zakresie 
rozszerzonym 

1 technik architektury krajobrazu z florystyką 
 

Język niemiecki Język angielski, 
biologia 

2 technik turystyki na obszarach wiejskich* 
technik organizacji turystyki * 

Język niemiecki Język angielski 
geografia 

3 technik technologii żywności (cukiernik) Język rosyjski Język angielski, 
biologia 

4 technik usług kelnerskich z baristyką Język rosyjski Język angielski, 
geografia 

5 technik hotelarstwa z organizacją usług dla 
biznesu 

Język niemiecki Język angielski 
geografia 

6 technik żywienia i usług gastronomicznych z 
dietetyką 

Język rosyjski Język angielski 
biologia 

*Specjalności zostaną utworzone przy naborze min. 14 osób do grupy. 
 

 branżowej szkoły I stopnia o 3 letnim cyklu kształcenia dla absolwentów szkoły 
podstawowej – kucharz (język rosyjski) 

III. Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o przyjęcie do szkoły 
2. Dwie aktualne fotografie, format legitymacyjny. 
3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (lub poświadczona kopia). 
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4. Wynik egzaminu ósmoklasisty (lub poświadczona kopia). 
5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym 

zawodzie. 
6. Karta zdrowia ucznia. 
7. Opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
8. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych. 

 
IV. Zasady rekrutacji: 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej technikum i szkoły branżowej I stopnia mogą ubiegać się 
absolwenci szkół podstawowych. 

2. O przyjęciu do klasy pierwszej decydują kryteria podane w punkcie V. 
3. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy decyduje uzyskana przez niego lokata na liście 

kandydatów w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego. 
4. Złożenie oryginału świadectwa, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w ósmej klasie szkoły podstawowej i pozostałych 
dokumentów w terminie określonym w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru i podstawą 
do umieszczania na liście przejętych do szkoły. 

 
V. Kryteria rekrutacji: 

 
1. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują 

określoną liczbę punktów: 
  
200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym: 
 

1) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia 
ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 
a) sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę, za oceny wyrażone w stopniu: 
  

 celujący    - 18 punktów  
 bardzo dobry   - 17 punktów  
 dobry     - 14 punktów  
 dostateczny    - 8 punktów    
 dopuszczający   - 2 punkty       

  
b) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 
c) sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej dotyczących uzyskania tytułu finalisty w konkursie, turnieju lub 
zawodach na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, podany w 
odpowiednich Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej (zał. nr 1), maksymalnie 18 
punktów. 
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d) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, przyznaje się 3 punkty.  
 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, poza matematyką i językiem polskim ustalone przez Dyrektora 
ZSTG jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału – dwa spośród 
wymienionych: 
 

 Technik architektury krajobrazu z florystyką: 
plastyka, informatyka, biologia, historia, język obcy nowożytny 

 Technik organizacji turystyki: 
geografia, język obcy nowożytny, historia, informatyka, plastyka 

 Technik turystyki na obszarach wiejskich: 
geografia, język obcy nowożytny, informatyka, biologia, historia 

 Technik  technologii żywności, cukiernik: 
informatyka, chemia, technika,  biologia, język obcy nowożytny 

 Technik hotelarstwa z organizacją usług dla biznesu:  
geografia, język obcy nowożytny, informatyka, biologia, wos 

 Technik żywienia  i usług gastronomicznych z dietetyką:  
informatyka, biologia, plastyka, język obcy nowożytny, chemia 

 Technik usług kelnerskich z baristyką: 
język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne, informatyka, biologia, plastyka 

 Branżowa szkoła I stopnia w zawodzie kucharz: 
język obcy nowożytny, informatyka, technika, plastyka, wychowanie fizyczne 

 
3) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w 
ósmej klasie w szkoły podstawowej.  

 
Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: 
- języka polskiego, pomnożone przez 0,35 
- matematyki, pomnożone przez 0,35 
- języka obcego nowożytnego, pomnożone przez 0,3. 
 
VI. Harmonogram rekrutacji 
 

1) od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 –  złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku 

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica/prawnego opiekuna); 

2) od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 

egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o 

przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje  

3) do 12 lipca 2023 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

4) od 15 maja do 24 lipca 2023 r. – Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie.  
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5) 21 lipca 2023 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

6) od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00 - Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 

7) 27 lipca 2023 r. do godz. 14:00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

8) 27 lipca 2023 r. - Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o 

liczbie wolnych miejsc w szkole  

9) do 28 lipca 2023 r - opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie 

wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 

10)  do 1 sierpnia 2023 r. - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

11) Do 3 dni - wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  

 

Postępowanie uzupełniające 

 

1) od 31 lipca 2023 r. do 2 sierpnia 2023 r do godz. 15:00 - złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej 

jednego rodzica/prawnego opiekuna) 

2) do 3 sierpnia 2023 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

3) Od 31 lipca 2023 r. do 9 sierpnia 2023 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie 

4) 9 sierpnia 2023 r - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

5) od 9 sierpnia 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 - Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci 

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu zewnętrznego 

6) 11 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00  - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

7) 11 sierpnia 2023 r. - Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o 

liczbie wolnych miejsc w szkole. 

8) Do 14 sierpnia 2023 r. - opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie 

wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. 

9)  Do 16 sierpnia 2023 r. - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia. 

10) Do 3 dni - wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.  


