
Załącznik 1 do Zarządzenia  
Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych 

 im. Wincentego Witosa W Ostródzie  
nr 9/2015 z dnia 02.03.2015 r. 

 

ZASADY REKRUTACJI DO TECHNIKUM I ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE 

SZKÓŁ ROLNICZYCH W OSTRÓDZIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 Rekrutacja uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Rolniczych w Ostródzie odbywa się za 

pośrednictwem elektronicznego naboru, tzn. że gimnazjaliści powinni:  

- założyć swoje konto na stronie internetowej http://ostroda.edu.com.pl  

- zapamiętać swój login i hasło,  

- zalogować się na stronie www.ostroda.edu.com.pl i wybrać typ szkoły i klasę, w której chcieliby 

podjąć naukę.  

I. Kryteria przyjmowania uczniów na I etapie rekrutacji: 

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum, 

które stanowi podstawę programową  technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. 

2. Kandydaci muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 

 
3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawieart. 22 ust. 2 pkt 8 uso, są przyjmowani w pierwszej kolejności. 

 
4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów: 

a) uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum (do 72 pkt.) z  następujących 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

TECHNIKUM 

 technik informatyk- język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka, 

 technik hotelarstwa- język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia, 

 technik mechatronik - język polski, matematyka, język obcy nowożytny, informatyka lub 

fizyka; 

 technik technologii żywności - język polski, matematyka, język obcy nowożytny, chemia, 

 technik żywienia i usług gastronomicznych - język polski, matematyka, język obcy   

nowożytny, chemia 

 technik pojazdów samochodowych - język polski, matematyka, język obcy nowożytny,  

zajęcia techniczne lub informatyka, 
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 technik energetyk - język polski, matematyka, język obcy nowożytny, zajęcia techniczne lub 

fizyka, 

 technik agrobiznesu  - język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, 

 technik mechanizacji rolnictwa- język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka lub 

zajęcia techniczne 

 technik ogrodnik - język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia 

 technik geodeta – język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia 

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny, zajęcia techniczne lub fizyka, 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 

 mechanik motocyklowy - język polski, język obcy nowożytny, matematyka, zajęcia 

techniczne lub informatyka; 

 wędliniarz - język polski, język obcy nowożytny, chemia, zajęcia techniczne lub informatyka; 

 mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych - język polski, język obcy nowożytny, 

matematyka, zajęcia techniczne lub informatyka; 

 mechanik pojazdów samochodowych - język polski, język obcy nowożytny, matematyka, 

zajęcia techniczne lub informatyka; 

 elektromechanik - język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka; 

 rolnik - język polski, język obcy nowożytny, matematyka, zajęcia techniczne lub informatyka; 

 ogrodnik - język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, 

 kucharz - język polski, język obcy nowożytny, matematyka, zajęcia techniczne lub 

informatyka; 

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – język polski, język obcy 

nowożytny, matematyka, zajęcia techniczne lub informatyka; 

 monter mechatronik - język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka; 

Ustala się następującą skalę przeliczania ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum  

z wybranych zajęć edukacyjnych (liczbowo określona ocena x 3): 

 - celujący - 18 punktów, 

 - bardzo dobry - 15 punktów, 

 - dobry - 12 punktów, 

 - dostateczny - 9 punktów, 

 - dopuszczający - 6 punktów. 

b) uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia (do 28 pkt.), w tym: 

 ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 punktów, 

 uzyskanie do dwóch tytułów laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego 

organizowanego przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty (punktowane max dwa 

przedmioty 2 x 6 pkt.) – j. polskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. francuskiego, j. 



angielskiego, geografii, chemii, fizyki, historii, matematyki, biologii, wiedzy o społeczeństwie – 

max. 12 punktów, 

 zajęcie miejsca uznanego za wysokie w zawodach (konkursach) wiedzy, artystycznych i 

sportowych (max 7 pkt.), o których mowa w ust. 5 i 6 Zarządzenia nr 6/2015 W-M Kuratora 

Oświaty wraz z załącznikiem, 

 zachowanie wzorowe (max 1 pkt.), 

 aktywność kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie 

wolontariatu (max 2 pkt.). 

c) uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym (do 100 pkt): 

 „część humanistyczna” ( max 40 pkt) 

 J. polski (max 100% = 20 pkt) 

 Historia i wiedza o społeczeństwie (max 100% = 20 pkt) 

 „część matematyczno – przyrodnicza” ( max 40 pkt) 

 Matematyka (max 100% = 20 pkt) 

 Przedmioty przyrodnicze (max 100% = 20 pkt) 

 „część z języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy” (max  20 pkt) 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDTA  200. 

II. Kryteria przyjmowania uczniów na II etapie rekrutacji: 

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. 

 
III. Kryteria przyjmowania uczniów na III etapie rekrutacji: 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 i 

3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 7) 

IV. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego. 

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania 
uzupełniającego 

1.  Składanie dokumentów do szkół ze 
wskazaniem wybranych oddziałów. 

od 11 maja 
do 22 czerwca (poniedziałek) 

od 04 sierpnia  
 

2.  Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień 
kierunkowych 

do 24 czerwca (środa)  

3.  Złożenie przez kandydata świadectwa 
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

do 30 czerwca (wtorek) do 
godz.14.00 

 

4.  ogłoszenie listy kandydatów 
zakwalifikowanych i listy kandydatów 

do 03 lipca (piątek) do 
godz.14.00 

 



niezakwalifikowanych 

5.  Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny 
pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w 
określonym zawodzie 

6.  Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły 
przez kandydata 

do 07 lipca (wtorek) do godz. 
14.00 

 

7.  Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

do 08 lipca (środa) do 
godz.14.00 

28 sierpnia 
do godz. 14.00 

8.  Składanie wniosków o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

9.  Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia. 

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

10.  Złożenie do dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia. 

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

11.  Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyjęcia.  

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 7) . 

2. Zarządzenie nr 6 Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie 

ustalania terminów  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do 

publicznych gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

 


