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REGULAMIN REKRUTACJI  

Zespołu Szkół Nr 21 w Warszawie na rok szkolny 2021/2022 

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2021 r. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA  

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

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

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

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

3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

ZASADY OGÓLNE  

1. Rekrutację kandydatów do oddziałów klasy pierwszej Zespołu Szkół NR 21 w roku szkolnym 

2021/2022 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły z 

wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.  

Kandydaci do szkoły wypełniają wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego 

wspomagania, wybierają dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę 

wybranych oddziałów układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. 

Wydrukowany wniosek, podpisany przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/opiekuna 

prawnego, oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów, 

kandydaci składają w terminie określonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w szkole 

pierwszego wyboru. Istnieje możliwość przesłania skanów ww. dokumentów na adres: 

rekrutacja@zs21.edu.pl lub poprzez system elektronicznego naboru.  

2. W terminie określonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty złożyć należy również:  

a) kopie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył,  

b) kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w 

ostatnim roku nauki w szkole podstawowej poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.  

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację:  

„Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć 

imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.  

KSEROKOPIE LUB SKANY POTWIERDZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ KOPII 

DOKUMENTÓW NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE (pieczęcie szkoły muszą być oryginalne) 
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Schemat podziału punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do Zespołu Szkół Nr 21 w Warszawie  

na rok szkolny 2021/22 

 

KLASY TECHNIKUM 

I. ZAWÓD: TECHNIK ANALITYK  

 

Klasy: 1TA, 1TB z rozszerzoną chemią   

Specjalizacja: Analityka farmaceutyczno-kosmetyczna 

Nauczane języki: j. angielski + j. niemiecki 

 

Kryteria - świadectwo 

 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

aktywność na rzecz innych ludzi  

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 

szczególne osiągnięcia 

wynik z języka polskiego 

wynik z matematyki 

wynik z I przedmiotu – chemia 

wynik z II przedmiotu – biologia 

 

                                       max 

3 pkt 

7 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

 

100 pkt 

 

 

Kryteria – egzamin ósmoklasisty 

wyniki egzaminu w % 

 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

wynik z języka  polskiego                  100% 

wynik z matematyki                           100% 

wynik z języka obcego na poziomie 

podstawowym                                     100% 

 

                                       max 

 

x 0,35= 35 pkt 

x 0,35= 35 pkt 

 

x 0,30= 30 pkt 

 

100 pkt 

                                  RAZEM: 200 pkt 

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły, 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 
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II. ZAWÓD: TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 

 

Klasa: 1TK z rozszerzoną matematyką  

oraz z uprawnieniami elektrycznymi i F- gazowymi 

Nauczane języki: j. angielski + j. niemiecki 
 

Kryteria - świadectwo 

 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

aktywność na rzecz innych ludzi  

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 

szczególne osiągnięcia 

wynik z języka polskiego 

wynik z matematyki 

wynik z I przedmiotu – język angielski (jeśli na 

świadectwie nie ma oceny z j. angielskiego, to 

wyższa ocena z innego języka nowożytnego). 

wynik z II przedmiotu - do wyboru: 

fizyka/ biologia/chemia 

 

                                    max   
               

3 pkt 

7 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

 

 

 

18 pkt 

 

100 pkt 

 

Kryteria – egzamin ósmoklasisty 

wyniki egzaminu w % 

 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

wynik z języka  polskiego                  100% 

wynik z matematyki                           100% 

wynik z języka obcego na poziomie 

podstawowym                                     100% 

 

                                       max 

x 0,35= 35 pkt 

x 0,35= 35 pkt 

 

x 0,30= 30 pkt 

 

100 pkt 
 

                               RAZEM: 200 pkt 

 

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły, 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 
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III. ZAWÓD: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

 

Klasa: 1FA z rozszerzonym językiem polskim  

Nauczane języki: j. angielski + j. niemiecki 
 

Kryteria - świadectwo 

 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

aktywność na rzecz innych ludzi  

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 

szczególne osiągnięcia 

wynik z języka polskiego 

wynik z matematyki 

wynik z I przedmiotu – język angielski (jeśli na 

świadectwie nie ma oceny z j. angielskiego, to wyższa 

ocena z innego języka nowożytnego) 

wynik z II przedmiotu – technika lub plastyka*                                  
(*w przypadku braku na świadectwie oceny z jednego 

przedmiotu, jako ocenę z tego przedmiotu wpisuje się 

średnią z pozostałych trzech ocen punktowanych, w 

zaokrągleniu do liczb całkowitych). 

 

                                       max 

 

3 pkt 

7 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

 

 

18 pkt 

 

 

 

 

100 pkt 

 

Kryteria – egzamin ósmoklasisty 

wyniki egzaminu w % 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

wynik z języka  polskiego                  100% 

wynik z matematyki                           100% 

wynik z języka obcego na poziomie 

podstawowym                                     100% 

 

                                          max 
 

x 0,35= 35 pkt 

x 0,35= 35 pkt 

 

x 0,30= 30 pkt 

 

100 pkt 

                                 RAZEM: 200 pkt 

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły, 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 punktów 
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KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

 

I. 1LA_ KLASA DZIENNIKARSKA 

 

Przedmioty rozszerzone:  j. polski, historia, j. angielski  

Nauczane języki: j. angielski + j. niemiecki 
 

Kryteria - świadectwo 

 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

aktywność na rzecz innych ludzi  

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 

szczególne osiągnięcia 

wynik z języka polskiego 

wynik z matematyki 

wynik z I przedmiotu – historia 

wynik z II przedmiotu – język angielski 

 

                                       max 

 

3 pkt 

7 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

 

100 pkt 

 

Kryteria – egzamin ósmoklasisty 

wyniki egzaminu w % 

 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

wynik z języka  polskiego                  100% 

wynik z matematyki                           100% 

wynik z języka obcego na poziomie 

podstawowym                                     100% 

 

                                       max 

x 0,35= 35 pkt 

x 0,35= 35 pkt 

 

x 0,30= 30 pkt 

 

100 pkt 
 

                               RAZEM: 200 pkt 

 

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły, 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 
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II. 1LB_ KLASA MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA 

 

Przedmioty rozszerzone:  biologia i chemia 

Nauczane języki: j. angielski + j. niemiecki 
 

Kryteria - świadectwo 

 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

aktywność na rzecz innych ludzi  

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 

szczególne osiągnięcia 

wynik z języka polskiego 

wynik z matematyki 

wynik z I przedmiotu – biologia 

wynik z II przedmiotu –chemia 

 

                                       max 

3 pkt 

7 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

 

100 pkt 

 

Kryteria – egzamin ósmoklasisty 

wyniki egzaminu w % 

 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

wynik z języka  polskiego                  100% 

wynik z matematyki                           100% 

wynik z języka obcego na poziomie 

podstawowym                                     100% 

 

                                       max 

x 0,35= 35 pkt 

x 0,35= 35 pkt 

 

x 0,30= 30 pkt 

 

100 pkt 
 

                               RAZEM: 200 pkt 

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły, wyrażone w stopniu: 

6. celującym – przyznaje się po 18 punktów 

7. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów 

8. dobrym – przyznaje się po 14 punktów 

9. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów 

10. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 
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III. 1LC_ KLASA SPOŁECZNA 

 

Przedmioty rozszerzone:  geografia, WOS, język angielski 

Nauczane języki: j. angielski + j. niemiecki 
 

Kryteria - świadectwo 

 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

aktywność na rzecz innych ludzi  

świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 

szczególne osiągnięcia 

wynik z języka polskiego 

wynik z matematyki 

wynik z I przedmiotu – geografia 

wynik z II przedmiotu – WOS lub j. angielski 

 

                                       max 

3 pkt 

7 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

18 pkt 

 

100 pkt 

 

Kryteria – egzamin ósmoklasisty 

wyniki egzaminu w % 

 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym 

wynik z języka  polskiego                  100% 

wynik z matematyki                           100% 

wynik z języka obcego na poziomie 

podstawowym                                     100% 

 

                                       max 

x 0,35= 35 pkt 

x 0,35= 35 pkt 

 

x 0,30= 30 pkt 

 

100 pkt 
 

                               RAZEM: 200 pkt 

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły, wyrażone w stopniu: 

11. celującym – przyznaje się po 18 punktów 

12. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów 

13. dobrym – przyznaje się po 14 punktów 

14. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów 

15. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 


