
zAMĄDzENlE DYREKToRA szKoŁY NR 29/201912020
z dnia 28.42.2020 r.

W sprawie zalęć edukacyjnych branych pod uwagę W procesie rekrutacji

Podstawa prawna:

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Ńwiatowe (Dz 'U. z2019 r. poz.1148 nzm.\ - |ozdzia|6i

. Rozporządzenia Minista Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie pŻepowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do pub|iczny przedszko|i, szkÓł, p|acowek i centrÓw (Dz'U' z2019r' poz, 1737\;

. zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r' W sprawie rekruhqi uczniÓw do publiczry szkÓt
ponadpodstawowych n a rok szkolny 20202021

1. Wpostępowaniurekrutacyjnymnarokszko|ny202012021 doDC(XLiceumOgÓ|nokształcąceim.Leopo|daStaffa:

o do k|asy pienrvszej z rczszezonym językiem angie|skim, matematyką i informatyką uwzg|ędniane są oceny
wymienione na świadectwie uko czenia szkoĘ z języka po|skiego' matematyki, jęryka angie|skiego ifiryki;

2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 20Nl2021 do|echnikum Mechatronicznego nr .l:

w zawodzie technik informatvk

o do k|asy pienłszej z rczszerzonąmatemaĘką i tizyką uwzg|ędniane są oceny Wymienione na świadectwie
uko czenia szkoły z języka po|skiego' matemaĘki, jęryka angie|skiego ifiryki;

o do k|asy pierwszej z językiem angie|skim nauczanym dwujęzycznie, rczszeŻoną matematyką i fizyką
uwzg|ędniane sąoceny wymienione na świadectwie ukoriczenia szkoły z jęryka po|skiego, matemaĘki,
języka angie|skiego i fizyki;

w zawodzie technik proEramista
o do k|asy pierulszej zpzszeŻonąmatematyką i fizyką uwzg|ędniane są oceny wymienione na świadectwie

ukoticzenia szkoly z jęryka po|skiego, matematyki, języka angie|skiego i fizyki;

w zawodzie technik mechatronik

o do k|asy pienruszej z rozszezoną matematyką i fizyką uwzg|ędniane są oceny wymienione na świadectwie
ukoriczenia szkoĘ z jęryka po|skiego, matematyki, jęryka angie|skiego i firyki;

3. W oddziale dwujęzycznym dodatkowo do|icza się punkty za sprawdzian kompetencji z języb
angielskiego' kt ry odbędzie się 29 maja 2020 t. o godz. 15:00. Wyniki sprawdzianu zostaną
opublikowane w dniu 10 gzemvca 2020 r. PunkĘ uryskane na sprawdzianie pnemnaża się przez
wsptÓ|crynnik 0"27.

o Kandydat może lryskać do f5,65 punktÓw rekrutacyjnych (95 pkt testowych) za test pisemny.
o Wynik ntższy niż 7'7 punktÓw rekrutacyjnych (28'5 pkt) nie kwalifikuje do dalszego

postępowania rekrutacyjnego kandydatÓw do oddziałÓw dwuję zy czny ch,

4' Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz |iczĘ punktÓw moż|iwych do uzyskania za poszczegÓ|ne osiągnięcia usta|a
się na podstawie Zarz$zenia nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r' oraz Rozpoządzenia
Miniska Edukacji Narodowej z 2.l sierpnia 2019 r. w sprawie pzeprowadzania postępwania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do pub|icznych pzedszkoli, szkoł, p|acowek icentrÓw (Dz. |J.z2019l'poz.1737).
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