
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2022  

Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie  

 z dnia 21.04 2022 r. 

 

 

 REGULAMIN 

PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH   IM. W.  WITOSA  

W OSTRÓDZIE 
 DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W TRYBIE 

ZAOCZNYM SEMESTR TRZECI KLASA DRUGA 

 

 DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA (po szkole podstawowej i po gimnazjum) 

DO KLASY PIERWSZEJ TRYB ZAOCZNY W KWALIFIKACJI:  

HGT.12 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych,  

MOT.06 – organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych 

 

 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z 

późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60 z późn. zm.), 

 ustawa Kodeks postępowania  administracyjnego  (Dz.U.  1960  nr  30  poz.  

168  z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z późn. 

zm.), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. 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 2019 poz.1651), 

 rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737), 

 rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  

systemu  oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.493 z późn. zm.). 

 



KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW 

DO KLASY DRUGIEJ SEMESTR TRZECI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

DLA DOROSŁYCH W TRYBIE ZAOCZNYM  

ORAZ KLASY PIERWSZEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W TRYBIE 

ZAOCZNYM 

I. Do  Liceum Ogólnokształcącego do klasy drugiej na semestr trzeci oraz klasy 

pierwszej Branżowej Szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy: 
 

1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia i absolwenci, którzy 

ukończyli zasadniczą szkołę zawodową w latach 2017 - 2019; 

2.  posiadają  zaświadczenie  lekarskie  zawierające  orzeczenie  o  braku  przeciwwskazań  

zdrowotnych  do podjęcia  nauki. 

 
II. Kandydaci w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji dostarczają 

następujące dokumenty: 

 podanie o przyjęcie do klasy drugiej semestr trzeci (druk podania w sekretariacie 

szkoły) 

 oryginał i poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły branżowej I stopnia 

lub zasadniczej szkoły zawodowej; 

 3 zdjęcia ( podpisane imieniem i nazwiskiem); 

 odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia); 

 kartę zdrowia 

 

III. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 

łącznie następujące kryteria: 

1. wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub 

zasadniczej szkoły zawodowej oceny: 

- z języka polskiego 

- matematyki 

- języka obcego nowożytnego 

 

IV. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 
 

  

Od 16 maja do 21 czerwca  

Kandydaci składają wnioski oraz świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia.  

  



 

Do 13 lipca   

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, 

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z 

ustaleniem tych okoliczności.  

  

  

20 lipca  

Szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych   

  

Od 24 czerwca do 22 lipca    

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany w postaci 

przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły Branżowej  Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej 

  

25 lipca godz. 14:00  

Szkoły podają listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  

  
  

Dodatkowe informacje: 

 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu  oświaty  

wniosek  o  przyjęcie  do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy §11a 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

2. Przepisy §11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i 

uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów 

(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do 

publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 


