
 

 

Szkolny regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Henrykowie na rok szkolny 2019/2020 

 

Regulamin został opracowany na podstawie: Prawa oświatowego ( (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 

ze zm.), Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ((Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze 

zm.), Rozporządzenie 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. poz. 610) oraz Zarządzenia nr 7/2019 

Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz punktowania osiągnięć kandydatów w 

postępowaniu rekrutacyjnym w województwie lubuskim na rok szkolny 2019/2020. 

 

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydatów, 

którzy: 

a) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum; 

b) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu, 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

a) wyniki egzaminu gimnazjalnego; 

b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i 

matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 

dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 

danego oddziału tej szkoły; 

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem; 

d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

 uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,  

 

 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu; 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 

wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej. 

4. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

a) wynik przedstawiony w procentach z: 

 języka polskiego, 

 historii i wiedzy o społeczeństwie, 



 matematyki, 

 przedmiotów przyrodniczych 

 języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

 mnoży się przez 0,2; 

b) W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu: 

 celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

 bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

 dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

 dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

 dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

5. Za świadectwo ukończenia odpowiednio gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 

punktów. 

6. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na 

świadectwie ukończenia gimnazjum za: 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów; 

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 

punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów, 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 

punkty; 

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 10 punktów, 



 dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 punktów, 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 punktów, 

 tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

 tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

 tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty; 

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 

powyżej, 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. 

7. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba 

punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, 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 szkoły podstawowej, przy czym za 

uzyskanie: 

a) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 

 dobrym – przyznaje się po 12 punktów, 

 dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

 dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

b) z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym – przyznaje się 20 punktów, 

 bardzo dobrym – przyznaje się 16 punktów, 

 dobrym – przyznaje się 12 punktów, 

 dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

 dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

10. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu 

gimnazjalnego, na podstawie, 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: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 



 celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 

 dobrym – przyznaje się po 12 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; 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 

 dobrym – przyznaje się po 12 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; 

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

 celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

 bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 

 dobrym – przyznaje się po 12 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; 

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

 celującym – przyznaje się 8 punktów, 

 bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów, 

 dobrym – przyznaje się 4 punkty, 

 dostatecznym – przyznaje się 2 punkty, 

 dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu. 

11. Punktacji podlegać będą oceny końcowe z zajęć edukacyjnych wymienionych dla 

każdego zawodu na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

· technik weterynarii: j. polski, matematyka, chemia, , biologia 

· technik rolnik: j. polski, matematyka, biologia, chemia, ; 

· technik żywienia i usług gastronomicznych: j. polski, matematyka, biologia, chemia, ; 

· technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: j. polski, matematyka, fizyka, biologia, ; 

· technik architektury krajobrazu: j. polski, matematyka, biologia, geografia, ; 

· technik ogrodnik: j. polski, matematyka, biologia, geografia; 

· technik agrobiznesu: j. polski, matematyka, biologia, geografia; 

· mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych: j. polski, matematyka, biologia, 

fizyka; 

· rolnik: j. polski, matematyka, biologia, fizyka; 

· ogrodnik: j. polski, matematyka, biologia, chemia. 

12. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, biorący udział 

w scentralizowanym elektronicznym naborze, składają w terminie rekrutacji jedynie w 

pierwszej z wybranych szkół, podpisane przez rodziców ( prawnych opiekunów) podanie 

wydrukowane z systemu. 

13. Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w 

postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: 



· kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 

· Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o 

systemie oświaty: 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.  

14. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, 

równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły 

ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa uzyskanego za granicą, jeżeli 

przewidziany planem nauczania okres nauki w szkołach za granicą wyniósł łącznie co 

najmniej 9 lat i na pierwszy rok nauki przyjmowano kandydatów nie wcześniej, niż w 

6 roku życia. 

15. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej 

z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku wolnych 

miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje 

dyrektor szkoły w naborze uzupełniającym. 

 


