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ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

do klas pierwszych 

Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia 

w Zespole Szkół  

Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej  

na rok szkolny 2018/2019. 

 
Podstawa prawna:  
1. Art. 367 ustawy z dnia 14  grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

    (Dz. U. z 2017 r.   poz. 60), 
2. 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), 

3. Zarządzenia Nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. 

    w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania  
    uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,  klas I publicznych szkół                

ponadgimnazjalnych , klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 

lit. C, f, ustawy- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm. ) oraz na semestr pierwszy 
klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa  lubelskiego na rok szkolny 2018/2019.  

 
    

I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

    oraz postępowania uzupełniającego. 
 

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia  Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej tj.  

do Technikum w zawodach:  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,  technik żywienia  

i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu,  

technik weterynarii oraz Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie rolnik: 
Lp. 

 

Czynności Terminy 

postępowania 

rekrutacyjnego 

Terminy 

postępowania 

uzupełniającego 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej/ ponadpodstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 

 

do 14 maja 2018 r.  

do 15 czerwca 2018 r. 

od 9 lipca 

do 27 lipca 2018 r. 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły   
o świadectwo ukończenia gimnazjum  

oraz o  zaświadczenie o wynikach egzaminu.  

od 22 czerwca 2018 r. 

do 26 czerwca 2018 r. 

  

Nie dotyczy 

3. Weryfikacja wniosku o przyjęcie do szkoły 

O świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o 

zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – 
dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji 

elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się 

indywidualnie w systemie elektronicznym 

od 14 maja 2018 r. 

do 29 czerwca 2018 r.  

od 9 lipca 2018 r.  

do 16 sierpnia 2018 r. 

do godz. 9
00

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych.  

4 lipca 2018 r.  

godz. 10
00

 

do 17 sierpnia 2018  

godz. 10.00 
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5. Wydanie przez szkołę skierowania na badania 
lekarskie kandydatowi w przypadku złożenie przez 

niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub 

szkoły branżowej I stopnia. 

do 14 maja 2018 r. 

do 5 lipca 2018 r.  

do 21 sierpnia 2018 r.  

6. Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata 

pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole 

poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 

ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia 
o wynikach egzaminu, jeśli nie zostały wcześniej 

złożone i zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

6 lipca 2018 r.  

do godz. 14.
00

 

29 sierpnia 2018 r. do 

godz. 14.
00

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych. 

9 lipca 2018 r.  

 godz. 12
00

 

30 sierpnia 2018 r.  

do godz. 15
00

 

8. Postepowanie odwoławcze w postepowaniu 

rekrutacyjnym. 
od 9 lipca 2018 r.  

do 6 sierpnia 2018 r.  

od 30 sierpnia 2018 r.  

do 26 września 

2018r. 

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej kuratora 
oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

10 lipca 2018 r.  31 sierpnia 2018 r. 

 

 

 
 

II. Do klasy pierwszej Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia 

przyjmowani są kandydaci, którzy: 
1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum 

2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku  przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodne z przepisami w sprawie 

badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1144). 
 

III. Kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. 
    W przypadku większej liczby kandydatów posiadających świadectwo ukończenia  

    gimnazjum i zaświadczenie, niż liczba miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania  

    rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

    1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego. 

        W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,  

        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. 

Uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 
 

    2. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego 

        i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalonych  

        przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

        do danego oddziału szkoły za oceny wyrażone w stopniu:  

        celującym - przyznaje się po 18 punktów 

        bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów 

        dobrym  - przyznaje się po 14 punktów 
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        dostatecznym - przyznaje się  po  8 punktów. 

        dopuszczającym - przyznaje się  po  2 punkty. 

Uczeń może uzyskać maksymalnie 80 punktów. 

         
 

Oddział Zajęcia edukacyjne punktowane 

Technikum w zawodzie:  

technik mechanizacji rolnictwa  

i agrotroniki 

język polski 

matematyka 

język angielski 

fizyka 

Technikum w zawodzie:  

technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

język polski 

matematyka 

język angielski 

chemia 

Technikum w zawodzie:  

- technik agrobiznesu 

- technik architektury krajobrazu 

- technik weterynarii  

język polski 

matematyka 

język angielski 

biologia 

Branżowej Szkoły I stopnia w 

zawodzie rolnik 

język polski 

matematyka 

język angielski 

biologia 

 
    
    

 

 

     3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem. 

        Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

 

    4. Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

        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, 



4 

 

            - 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 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 wymienionych w ppkt  

            a) – d) 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, 

 

        f) 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  

            gimnazjum 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,     

 

    5. 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. 

 

6. Przy rekrutacji do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia decyduje 

liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych. 

 

 

IV. Ustalenie punktacji, w przypadku zwolnienia z egzaminu  

       gimnazjalnego 
    1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego  

        na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, 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 wyrażone w stopniu: 

            - celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
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            - 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, 

 

        b) 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, 

 

        c) 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, 

 

        d) 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. 

 

    2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu  

        odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,  

        na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób 

        określony w pkt. 1, 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. 

 

    3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego  

        z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2  

        ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną  

        na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie 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. 

 

V. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych Technikum i Branżowej 

Szkoły I stopnia przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. 
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VII. Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych Technikum i 

Branżowej Szkoły I stopnia będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu 

informatycznego. 

      Kandydaci do szkoły rejestrują się do systemu na stronie internetowej:  

      https;/lubelszczyzna.edu.pl/Kandydat 
 

VIII. Wymagane dokumenty: 
    1. wniosek (do pobrania w sekretariacie ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej 

         lub ze strony www.zsckr.edu.pl), 

   2. dwie fotografie, 

   3. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,  

   4. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, 

   5. posiadane orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej 

   6. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań  

       zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami  

       w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych   

       i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy  

       kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich  

       na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej. 

 

 

 

Leśna Podlaska, 20.03.2018r. 

 

 

 
        

 

 


