
                                                                                                                                  Załącznik 1 do Zarządzenia  
Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych 

 im. Wincentego Witosa W Ostródzie  
nr  10/2019 z dnia 18.02.2019 r. 

 

ZASADY REKRUTACJI DO TECHNIKUM I  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ 

ROLNICZYCH W OSTRÓDZIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

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

pośrednictwem elektronicznego naboru.  

I. Kryteria przyjmowania uczniów na I etapie rekrutacji: 

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

podstawowej, które stanowi podstawę programową  technikum i branżowej szkoły I stopnia. 

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 ponadpodstawowych. 

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

a) uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (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 żywienia i usług gastronomicznych - język polski, matematyka, język obcy   

nowożytny, chemia 

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

zajęcia techniczne lub informatyka, 

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

 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny, fizyka lub zajęcia techniczne 

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

 technik architektury krajobrazu – język polski, matematyka, język obcy nowożytny, 

informatyka 

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

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

 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; 

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

informatyka; 

Ustala się następującą skalę przeliczania ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej z wybranych zajęć edukacyjnych: 

- celujący - 18 punktów, 

- bardzo dobry - 17 punktów, 

- dobry - 14 punktów, 

- dostateczny - 8 punktów, 

- dopuszczający - 2 punktów. 

b) uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia (do 18 pkt.), w tym: 

 ukończenie szkoły podstawowej  z wyróżnieniem - 7 punktów, 

 szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów (gdy kandydat ma więcej niż jedno 

osiągnięcie). 

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

wolontariatu (max 3 pkt.). 

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

 wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 z: 

 języka polskiego, 

 matematyki, 

 wynik przedstawiony w procentach z: 

 języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3, 

d) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty  sposób 

przeliczania punktów określa  § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca  2017  w 

sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w 

postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego 

trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego 

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. 131 ust. 4  

ustawa z dnia 14 grudnia 2016  - Prawo oświatowe.  

IV. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego. 

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania 
uzupełniającego 

1.  Składanie dokumentów do szkół ze 
wskazaniem wybranych oddziałów. 

Od 6 maja 2019                          
(poniedziałek) 
Do 14 czerwca 2019 (piątek ) 

17 lipca 2019 (środa)  
6 sierpnia 2019             
(wtorek) 

2.  Złożenie przez kandydata świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej i 
zaświadczenia o wynikach egzaminu 
egzaminu ósmoklasisty. 

Od 21 czerwca 2019 (piątek)           
Do 25 czerwca 2019 (wtorek) 

Świadectwo składane 
razem z wnioskiem 
(pkt 1) 

3.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Do  01 lipca 2019 
(poniedziałek) 

Do 20 sierpnia 2019       
(wtorek) 

4.  Ogłoszenie listy kandydatów 
zakwalifikowanych i listy kandydatów 
niezakwalifikowanych 

02 lipca 2019 (wtorek) 
21 sierpnia 2019 
(środa) 

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

Do 4 lipca 2019 (czwartek) 
Do 23 sierpnia 2019 
(piątek) 

6.  Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez 
kandydata 

Do 10 lipca 2019 (środa) 
28 sierpnia 2019 
(środa) 

7.  Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

11 lipca 2019 (środa) 
29 sierpnia 2019 
(czwartek) 

8.  Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie 
wolnych miejsc w szkole. 

Do 12 lipca 2019 (piątek)                
 
do godz.12:00 

Do 30 sierpnia 2019 
(piątek)   
do godz. 12:00 

9.  Składanie wniosków o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

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

10.  Przygotowanie i wydanie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia. 

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

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

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego 
uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

12.  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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz.1943 ze zm.: Dz.U. z 

2016r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)  

3. Zarządzenie nr 5 Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia  2019 r. w sprawie 

określania terminów  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postepowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020  dla 

absolwentów szkół ponadpodstawowych. 

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017  w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego( Dz. U. z 2017 r. poz. 586).  

6. 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. z 2017 r. poz. 610).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


