
 

ZASADY REKRUTACJI DO ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM 

EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ 

 

Podstawy prawne: 

1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do 
szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i 
uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. nr 155, poz. 1045, z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i 
sposobu oceniana, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania 
na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i 
szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.     ( Dz.U. 2015r. poz. 1942). 

6.  Zarządzenie Nr  5 /2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym do klas pierwszych  publicznych szkół ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół 
policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w województwie zachodniopomorskim na 
rok szkolny 2016/2017 

7. Zarządzenie Nr  6/2016  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie 
ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu 
uzupełniającym na semestr pierwszy szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim na rok 
szkolny 2016/2017. 

8. Decyzja Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin w sprawie przydziału zadań rzeczowych na rok 
Szkolny   2016/2017. 

 

 

1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 

a) zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru; 

b) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną; 

c)podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie 

szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły; 

d) postępowanie odwoławcze; 

e) postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej 

rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami. 

2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku o przyjęcie do 



szkoły wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski złożone po terminie lub wnioski niekompletne 

nie będą rozpatrywane. 

3. Wniosek pobiera się bezpośrednio ze strony https://nabor.pcss.pl/szczecin/ . 

4. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora 

szkoły pierwszego wyboru. 

5. Do wniosku załącza się: 

a. potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, 

b. potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu  

przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 

 c. zaświadczenie lekarskie (wystawione przez lekarza medycyny pracy) o braku 

przeciwwskazań do kształcenia w wybranym przez kandydata zawodzie, 

d. dwie podpisane imieniem i nazwiskiem aktualne fotografie oraz kartę zdrowia ucznia. 

5. Potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole jest złożenie w wyznaczonym harmonogramem 

rekrutacji: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

6. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 4. składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej 

kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu lub 

wyciągu z dokumentu. 

 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów w procesie rekrutacji  

do Technikum Morskiego i Politechnicznego 

 

1. Kandydat do Technikum Morskiego i Politechnicznego  może uzyskać w postępowaniu 

rekrutacyjnym następującą liczbę punktów: 

a) za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum  z zakresów: 

 języka polskiego,  

 historii i wiedzy o społeczeństwie,  

 matematyki,  

 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii), 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym  

wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2; 

 b)  za oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 z następujących przedmiotów:, w tym: 

 za oceny z języka polskiego  i trzech  następujących zajęć edukacyjnych: 

technik informatyk: matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), fizyka   



technik mechanik : matematyka,  język obcy (angielski lub niemiecki), fizyka 

technik mechatronik: matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), fizyka 

technik  nawigator morski: matematyka,  język obcy (angielski lub  niemiecki),geografia        

technik mechanik okrętowy: matematyka, język obcy (angielski lub niemiecki), fizyka 

technik budownictwa okrętowego: matematyka,  język obcy (angielski lub niemiecki), 

fizyka 

 zgodnie z zasadą: 

 stopień celujący – 20 punktów 

 stopień bardzo dobry – 16 punktów,  

 stopień dobry –   12 punktów,  

 stopień dostateczny - 8 punktów, 

 stopień dopuszczający – 2 punkty. 

c)  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  - 5 punktów. 

d) za uzyskanie  przez kandydata tytułu finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanego  przez kuratorów oświaty .- 10 punktów. 

e) za uzyskanie przez kandydata tytułu laureata  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanego  przez kuratorów oświaty .- 7  punktów. 

f)  za uzyskanie przez kandydata tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanego  przez kuratorów oświaty – 5 punktów. 

g) za uzyskanie przez kandydata tytułu finalisty konkursu przedmiotowego w dwóch lub więcej 

konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty  - 10 punktów. 

h) za uzyskanie przez kandydata tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

w dwóch lub więcej konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora 

oświaty .- 7  punktów. 

i) za uzyskanie przez kandydata tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego w 

dwóch lub więcej konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanych  przez kuratora 

oświaty – 5 punktów. 

j) za uzyskanie przez kandydata tytułu finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

organizowanego   przez kuratora oświaty – 7 punktów. 

k) za uzyskanie przez kandydata  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

o zasięgu wojewódzkim organizowanego   przez kuratora oświaty – 5 punktów. 

l)za uzyskanie przez kandydata  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o 

zasięgu wojewódzkim organizowanego   przez kuratora oświaty – 3 punkty. 

m) za uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy organizowanych przez kuratora 

oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły: 



- na szczeblu międzynarodowym  - przyznaje się 4 punkty, 

- na szczeblu krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

- na szczeblu wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

- na szczeblu powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

2. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum w konkursach: 

 - wiedzy,  

- artystycznych, 

- sportowych 

 maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi  

13 punktów. 

3. Za udokumentowaną działalność na rzecz szkoły i/lub środowiska (wolontariat, akcje 

charytatywne itp.) - przyznaje się 2 punkty. 

4. O przyjęciu do szkoły decyduje sumaryczna liczba uzyskanych punktów.  

 

 

Szczegółowe zasady przyznawania punktów w procesie rekrutacji  

do  Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2. 

 

1. Kandydat do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym  

następującą liczbę punktów: 

a) za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum  z zakresów: 

 języka polskiego,  

 historii i wiedzy o społeczeństwie,  

 matematyki,  

 przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii), 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym  

wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2; 

 b)  za oceny z zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

 z następujących przedmiotów:, w tym: 

 za oceny z języka polskiego  i trzech  następujących zajęć edukacyjnych: 

 matematyki,  

 informatyki,  

 języka obcego (angielski lub niemiecki);  



zgodnie z zasadą: 

 stopień celujący – 20 punktów 

 stopień bardzo dobry – 16 punktów,  

 stopień dobry –   12 punktów,  

 stopień dostateczny - 8 punktów, 

 stopień dopuszczający – 2 punkty. 

c)  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  - 5 punktów. 

d) za uzyskanie  przez kandydata tytułu finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanego  przez kuratorów oświaty .- 10 punktów. 

e) za uzyskanie przez kandydata tytułu laureata  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanego  przez kuratorów oświaty .- 7  punktów. 

f)  za uzyskanie przez kandydata tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanego  przez kuratorów oświaty – 5 punktów. 

g) za uzyskanie przez kandydata tytułu finalisty konkursu przedmiotowego w dwóch lub więcej 

konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty  - 10 punktów. 

h) za uzyskanie przez kandydata tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

w dwóch lub więcej konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora 

oświaty .- 7  punktów. 

i) za uzyskanie przez kandydata tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego w 

dwóch lub więcej konkursach o zasięgu wojewódzkim organizowanych  przez kuratora oświaty 

– 5 punktów. 

j) za uzyskanie przez kandydata tytułu finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim 

organizowanego   przez kuratora oświaty – 7 punktów. 

k) za uzyskanie przez kandydata  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

o zasięgu wojewódzkim organizowanego   przez kuratora oświaty – 5 punktów. 

l)za uzyskanie przez kandydata  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o 

zasięgu wojewódzkim organizowanego   przez kuratora oświaty – 3 punkty. 

m) za uzyskanie wysokiego (1-3) miejsca w innych zawodach wiedzy organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły: 

- na szczeblu międzynarodowym  - przyznaje się 4 punkty 

- na szczeblu krajowym – przyznaje się 3 punkty 

- na szczeblu wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty 

- na szczeblu powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

2. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum w konkursach: 



 - wiedzy,  

- artystycznych, 

- sportowych 

 maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi  

13 punktów. 

3. Za udokumentowaną działalność na rzecz szkoły i/lub środowiska (wolontariat, akcje 

charytatywne itp.) - przyznaje się 2 punkty. 

4. O przyjęciu do szkoły decyduje sumaryczna liczba uzyskanych punktów.  

 

 


