
 

ZARZĄDZENIE Nr 179.02.2019 
z dnia 25.02.2019 r. 

Dyrektora Zespołu Szkół 
im. M. Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim 

w sprawie  rekrutacji uczniów do Liceum ogólnokształcącego, Technikum  
i Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020  

Na podstawie: 

1. Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.); 
2.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60, 
z późn. zm.); 
3.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, Szkół i placówek 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 610); 
5.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); 
6.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 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. z 2017 r. poz. 586); 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim prowadzi się nabór 
uczniów do następujących typów szkół: 

1. Dla absolwentów gimnazjum do: 

 Liceum Ogólnokształcącego –   3 letni okres nauczania 

 Technikum –    4 letni okres nauczania 

 Branżowa Szkoła I stopnia –  3 letni okres nauczania 
2. Dla absolwentów szkoły podstawowej: 

 Liceum Ogólnokształcącego –  4 letni okres nauczania 

 Technikum –    5 letni okres nauczania 

 Branżowej Szkoły I stopnia –  3 letni  okres nauczania 

§ 2 

Kandydatów na uczniów klas I i ich rodziców informuje się o terminach przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020 zgodnie z Zarządzeniem 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 10 z dnia 29 stycznia 2019, poprzez zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej szkoły www.zsmsc.edu.pl oraz udostępnienie do wglądu kopii decyzji w 
sekretariacie szkoły. Terminy postępowania rekrutacyjnego w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Mińsku Mazowieckim określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Harmonogram rekrutacji na rok 
szkolny 2019/2020 

§ 3 

Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie 
ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, zawiera Załącznik nr 2 do Zarządzenia- Oferta edukacyjna w Zespole Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim na rok szkolny 2019/2020 

 



§ 4 

Zasady i kryteria przyjęć do Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim  
określa Załącznik  nr 3  do Zarządzenia – Zasady rekrutacji dla absolwentów gimnazjum w Zespole 
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim na rok szkolny 2019/2020  oraz Załącznik 
nr 3a do Zarządzenia – Zasady rekrutacji dla absolwentów szkoły podstawowej w Zespole Szkół 
 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim na rok szkolny 2019/2020. 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Katarzynie Domańskiej – wicedyrektor szkoły. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

   Dyrektor Szkoły 
mgr Marlena Pustoła 

 


