
Kryteria postępowania rekrutacyjnego 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

 

I Zasady ogólne.

1. Dyrektor Zespołu w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-
kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji;

2. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna opracowuje na dany rok szkolny regulamin, który określa warunki i tryb 
przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów szkół występujących w Zespole, tj. do: Technikum, Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej.

3. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1 jeżeli liczba kandydatów 
ubiegających się do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła;

4. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej ubiegają się absolwenci 
gimnazjum;

5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej powinni 
posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

Skierowanie na badanie lekarskie wystawia szkoła.

6. O przyjęciu kandydatów do danego typu szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów zawartych w szczegółowych 
kryteriach przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych: Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej; 

7.  Przy przyjmowaniu do szkół: Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w przypadku równorzędnych 
wyników postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę problemy zdrowotne kandydata, które ograniczają mu 
 możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w 
tym publicznej poradni specjalistycznej.

8. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku równorzędnych wyników postępowania 
rekrutacyjnego, są  łącznie kryteria:

wielodzietność rodziny kandydata;

niepełnosprawność kandydata;

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.

9.  Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej  powinni posiadać orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.

10. Kandydat składając dokumenty do szkoły, dostarcza oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i 
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

II Warunki i kryteria naboru do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

 

1) Wyniki egzaminu gimnazjalnego, przedstawione w procentach przelicza się na punkty:

język polski,



historia i wiedza o społeczeństwie,

matematyka,

przedmioty przyrodnicze,

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i mnoży się przez 0,2.

 

2) Ocen z zajęć edukacyjnych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przelicza się na punkty:

celujący – przyznaje się po 18 punktów;

bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;

dobry – przyznaje się po 14 punktów;

dostateczny– przyznaje się po 8 punktów;

dopuszczający– przyznaje się po 2 punkty.

 

Oceny punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum z czterech obowiązujących przedmiotów edukacyjnych 
tj.: język polski, matematyka, pierwszy język obcy oraz w Technikum w zawodzie:

- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – fizyka;

- technik żywienia i usług gastronomicznych – chemia;

- technik rolnik o profilu strażackim – biologia;

- technik weterynarii – biologia;

- technik architektury krajobrazu – biologia;

- technik agrobiznesu - informatyka; 

w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie:

- mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – fizyka;

- kucharz – biologia;

 

3) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

 

4) W zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów 
oświaty; w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o 
zasięgu ogólnopolskim; w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 
kuratora oświaty; w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 
wojewódzkim, 

a) przyznaje się 10 punktów za uzyskanie:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej

b) przyznaje się 7 punktów za uzyskanie:

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego



- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej

c) przyznaje się 5 punktów za uzyskanie:

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej

 

d) przyznaje się 4 punktów za uzyskanie:

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej

e) przyznaje się 3 punktów za uzyskanie:

-tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej

-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

-tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej

f) przyznaje się 2 punktów za uzyskanie:

-tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej

 

5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub 
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

- krajowym – przyznaje się 3 punkty,

- wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

- powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty 
oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka 
obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;



historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

dobrym – przyznaje się 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 
gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony jw., oceny 
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany 
zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy 
zwolnienie.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 
nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowo- żytnego 
wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

III   Podanie o przyjęcie do Technikum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 

IV    Do podania dołącza się:

1. 3 zdjęcia,

2. karta zdrowia ucznia,



3. świadectwo ukończenia szkoły,

4. zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego prowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,

6. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

c) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o 
samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

e) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadkach spornych i nie wymienionych w niniejszym regulaminie w sprawach przyjęcia kandydatów do klas 
pierwszych decyduje Dyrektor ZSCKR w Karolewie.


