Załącznik do zarządzenia dyrektora nr 4/2021
z dnia 25.02.2021r.

Regulamin rekrutacji
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
na rok szkolny 2021/2022
Podstawa prawna;

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1148 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z
2019r., poz.1737).

Ilekroć mowa o:
1) dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku;
2) technikum – rozumie się przez to technikum pięcioletnie, wchodzące w skład
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru
w Bobowicku;
3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów lub osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4) rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli,
szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r., poz.1737).

§1.
1. Do klas pierwszych przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja powołana przez dyrektora.
3. Pracami Komisji Rekrutacyjnej kieruje jej przewodniczący, którego wyznacza
dyrektor.
4. Na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy
I pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.
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§2.
1. Do klasy pierwszej pięcioletniego technikum przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia 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,
3) posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami (dotyczy zawodów, dla których przewidziano w
podstawie programowej nabywanie umiejętności kierowania pojazdem
silnikowym).
2. Kandydaci do klasy pierwszej do podania o przyjęcie wg wzoru ustalonego przez
szkołę dołączają:
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 mogą być dostarczone do szkoły osobiście
przez kandydatów, ich rodziców lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

§3.
1. Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
Technik
rolnik

Technik
weterynarii

Technik
architektury
krajobrazu
Język polski
Matematyka
Język obcy nowożytny
Biologia

Technik żywienia
i usług
gastronomicznych

Chemia

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki niezbędne do podjęcia
nauki w technikum niż liczba wolnych miejsc w szkole (posiadanie świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej), w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę
łącznie następujące kryteria:

Egzamin ósmoklasisty

Absolwent szkoły podstawowej
Wynik procentowy z:
 języka polskiego,
 matematyki
mnoży się przez 0,35
 Języka obcego nowożytnego
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mnoży się przez 0,3
Przeliczenie ocen na
świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej.

Język polski i matematyka
Ocena

Liczba
punktów

celujący

Po 18 pkt

Liczba punktów
w przypadku
uczniów
ustawowo
zwolnionych
z egzaminu
ósmoklasisty
Po 35 pkt

bardzo dobry

Po 17 pkt

Po 30 pkt

dobry

Po 14 pkt

Po 25 pkt

dostateczny

Po 8 pkt

Po 15 pkt

dopuszczający

Po 2 pkt

Po 10 pkt

Wybrany język obcy nowożytny oraz biologia
lub chemia
Ocena

Liczba
punktów

Liczba punktów
w przypadku
uczniów ustawowo
zwolnionych
z egzaminu
ósmoklasisty
(dotyczy tylko
języka obcego
nowożytnego)

celujący

Po 18 pkt

30 pkt

bardzo dobry

Po 17 pkt

25 pkt

dobry

Po 14 pkt

20 pkt
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dostateczny

Po 8 pkt

10 pkt

dopuszczający

Po 2 pkt

5 pkt

Za świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej
7 pkt
z wyróżnieniem
Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18
punktów)
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
tytuł finalisty konkursu
10 pkt
przedmiotowego
tytuł laureata konkursu
tematycznego lub
7 pkt
interdyscyplinarnego
tytuł finalisty konkursu
5 pkt
tematycznego lub
interdyscyplinarnego
za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów
finalisty konkursu
10 pkt
przedmiotowego
dwóch lub więcej tytułów
laureata konkursu
7 pkt
tematycznego lub
interdyscyplinarnego
dwóch lub więcej tytułów
finalisty konkursu
5 pkt
tematycznego lub
interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu
7 pkt
przedmiotowego
tytułu laureata konkursu
tematycznego lub
5 pkt
interdyscyplinarnego
tytułu finalisty konkursu
tematycznego lub
3 pkt
interdyscyplinarnego
za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym
4 pkt
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krajowym
wojewódzkim
powiatowym

3 pkt
2 pkt
1 pkt
za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi:
wolontariat, pożytek
publiczny, środowisko
3 pkt
szkolne

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu
oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego
ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

§4.
1. Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów, Komisja
Rekrutacyjna sporządza listy przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych.
2. Do klas pierwszych przyjmowani są uczniowie, którzy potwierdzili wolę przyjścia
do szkoły oraz dostarczyli:
1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki w danym zawodzie,
4) orzeczenie lekarskie (oraz psychologiczne) o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami1,
3. Kandydaci spełniający warunki ust. 2 tworzą listy przyjętych do danego oddziału,
na których kolejność ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym (malejąco).
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie postępowania
rekrutacyjnego, na etapie postępowania uzupełniającego 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 oraz bierze się pod uwagę łącznie kryteria uwzględniające
sytuację rodzinną kandydata:

1

Nie dotyczy zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

wielodzietność rodziny,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5. Kryteria wymienione w ust.3 mają jednakową wartość.
6. Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności do szkoły
przyjmowani są laureaci lub finaliści poniższych ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych:

Nazwa olimpiady

Organizator

Przedmiot

Olimpiada
Matematyczna*
Olimpiada

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji
Matematycznej

matematyka

Matematyczna Juniorów*

Olimpiada Języka Angielskiego
Juniorów

Ogólnopolska Olimpiada
Języka Angielskiego*
Olimpiada
Informatyczna
Juniorów

Wyższa Szkoła Języków Obcych
im. Samuela Lindego w Poznaniu

Fundacja Rozwoju Informatyki
w Warszawie

język angielski

informatyka

Olimpiada Informatyczna*

Olimpiada
Informatyczna
Juniorów

Stowarzyszenie Talent w Gdyni

informatyka

Olimpiada Literatury i Języka
Polskiego*
Olimpiada Literatury i Języka
Polskiego dla szkół
podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN

język polski
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Olimpiada Języka
Francuskiego*

PROF – EUROPE Stowarzyszenie
Nauczycieli Języka Francuskiego
w Polsce

język francuski

Olimpiada Języka
Białoruskiego*

Uniwersytet Warszawski – Katedra
Białorutenistyki

język białoruski

Ogólnopolska Olimpiada
Języka Niemieckiego*

Wyższa Szkoła Języków Obcych
im. Samuela Lindego w Poznaniu

język niemiecki

Olimpiada Języka Łacińskiego*

Polskie Towarzystwo Filologiczne
w Warszawie

język łaciński

Uniwersytetu Warszawski

wiedza
o społeczeństwie

Olimpiada Biologiczna*

Polskie Towarzystwo Przyrodników
w Krakowie

biologia

Olimpiada Chemiczna*

Polskie Towarzystwo Chemiczne
w Warszawie

chemia

Olimpiada Filozoficzna*

Polskie Towarzystwo Filozoficzne
w Warszawie

filozofia

Olimpiada Geograficzna*

Polskie Towarzystwo Geograficzne
w Warszawie

geografia

Polskie Towarzystwo Fizyczne
w Warszawie

fizyka

Stowarzyszenie Przyjaciół
Olimpiady Artystycznej
w Warszawie

historia sztuki lub
historia muzyki

Polskie Towarzystwo Historyczne
w Warszawie

historia

Olimpiada o Polsce i Świecie
Współczesnym*

Olimpiada Fizyczna*

Olimpiada Artystyczna*
Ogólnopolska Olimpiada
Historyczna*
Olimpiada Historyczna
Juniorów*

* zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z późn. zm.) w olimpiadzie
organizowanej dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II
stopnia, mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok
nauki, rekomendowani przez szkołę.

oraz
laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora
Oświaty oraz innych kuratorów oświaty. Warunkiem przyjęcia jest złożenie
oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających zdobycie
tytułu laureata lub finalisty.
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7. Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym Komisja Rekrutacyjna
sporządza protokół, który zawiera listy kandydatów zakwalifikowanych,
niezakwalifikowanych, przyjętych oraz nieprzyjętych do Technikum.

§5.

1. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem normowane są
obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
2. Za całokształt działalności Komisji Rekrutacyjnej odpowiada jej przewodniczący.

Protokół z
posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej
zgodnie z Zarządzeniem nr …………z dnia …………………r. Dyrektora
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Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru
w Bobowicku, dotyczący przeprowadzenia rekrutacji kandydatów
do szkoły na rok szkolny 20…./…...

I. Komisja Rekrutacyjna pracuje zgodnie z „Regulaminem rekrutacji w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku”.
II. Data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: ....................................................................
III. Miejsce posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: siedziba Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku; ul. Międzyrzecka 7a;
66-300 Międzyrzecz;
IV. Skład Komisji:
1.Przewodniczący (imię i nazwisko, stanowisko): ...............................................................
Członkowie (imię i nazwisko, stanowisko):
1.................................................................................................................
2.................................................................................................................
V. Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej:
1. Zapoznanie z „Regulaminem rekrutacji uczestników projektu”, „Regulaminem
pracy Komisji Rekrutacyjnej” i zobowiązanie do ich przestrzegania podczas pracy
komisji.
2. Analiza pod względem formalnym i prawnym złożonych wniosków i załączników
o przyjęcie do szkoły:
1) do szkoły wpłynęło ................ wniosków;
2) Wnioski, które nie spełniły zasady kompletności dokumentacyjnej:
(wymienić liczbę i opisać braki)
........................................................................................................................................
3) Do dalszego postępowania zakwalifikowano ...................... wniosków wg poniższej listy.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY ………../………..
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Lp

Nazwisko, imię kandydata
TECHNIK ROLNIK

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY ………../………..
Lp

Nazwisko, imię kandydata
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TECHNIK ROLNIK

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

3. W postępowania rekrutacyjnym przyjęto
z punktacją od ..........pkt do ........pkt wg poniższej listy:

do

szkoły................kandydatów
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Lp

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
Nazwisko, imię kandydata
Liczba
punktów
TECHNIK ROLNIK

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
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Lista kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
Lp

Nazwisko, imię kandydata

Liczba
punktów

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Strona 13 z 16

4. Ze względu na to, że ………… kandydatów uzyskało tę samą liczbę punktów, Komisja
przeprowadziła postępowanie uzupełniające. Przyjęto następujących kandydatów wg
poniższej listy:
Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym
Lp

Nazwisko, imię kandydata

Liczba
punktów

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
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6. Nie przyjęto do szkoły:
Lista kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym
Lp

Nazwisko, imię kandydata

Liczba
punktów

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
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7.
Ustalenia
Komisji
Rekrutacyjnej
–
listy
osób
zakwalifikowanych,
niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych stanowią integralną część protokołu.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołował/a:
Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:
1....................................................
2....................................................
3....................................................
Bobowicko, dnia……………. 20……r.
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