
        Radzymin, 25 lutego 2019 r. 

 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ  

BRANŻOWEJ SZKOŁY  I STOPNIA  

IM. KPT. STEFANA POGONOWSKIEGO W RADZYMINIE 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Branżowej Szkoły  

I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie na rok szkolny 

2019/2020 będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

 

KANDYDACI BĘDĄCY ABSOLWENTAMI  

DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM: 

 

Do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia przyjmuje się kandydatów, 

którzy:  

 

1. Posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum  

2. Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do 

szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów  

i uczestników studiów doktoranckich. 

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc  

w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 

uwagę łącznie następujące kryteria: 

 

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 

2. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z: 



 języka polskiego 

 języka angielskiego 

 matematyki 

 historii 

3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 

4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum 

 

 

Podstawa prawna:  

 

1. Art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe ( DZ. U. z 2017 r. poz. 60) .  

2. Art. 20f ustawy  z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty  

(Dz.U z 2015 r. poz. 2156). 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania 

uzupełniającego na lata szkolne 2017 /2018 – 2019/2020 do trzyletniego 

liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły 

I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego 

gimnazjum. (Dz.U. 2017 r. poz. 586). 

4. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, 

szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na 

rok szkolny 2019/2020. 

 



 

KANDYDACI BĘDĄCY ABSOLWENTAMI 

OŚMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia przyjmuje się kandydatów, 

którzy:  

 

1. Posiadają świadectwo szkoły podstawowej. 

2. Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy 

z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60). 

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w 

szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 

uwagę łącznie następujące kryteria: 

 

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

2. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z: 

 języka polskiego 

 języka angielskiego 

 matematyki 

 historii 

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

gimnazjum 

 

 

 



Podstawa prawna: 

1. Art. 134 i art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

( DZ. U. z 2017 r. poz. 59) .  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek  

3. (Dz. U. z 2017 r. poz. 610). 

4. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, 

szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na 

rok szkolny 2019/2020. 

 


