
Regulamin rekrutacji uczniów szkół podstawowych 

do pięcioletniego TECHNIKUM i trzyletniej  BRANŻOWEJ SZKOŁY I  STOPNIA  

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach 

na rok szkolny 2022/2023 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa   z   06.12.2013   o   zmianie   ustawy    o    systemie    oświaty    oraz    niektórych    

innych    ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 

1148,1078, 1287, 1680 i 1681.) i art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie 

ustawy – Prawo oświatowe, ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) w sprawie przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek i centrów 

4. Zarządzenie Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.                              

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego                                        

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I 

publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół 

policealnych                           i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych 

szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 

2022/2023                                        w województwie podkarpackim. 

5. Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach  - § 23 



1. Postępowanie rekrutacyjne do szkół dla młodzieży odbywa się w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa oświatowego, zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz 

postanowienia Statutu. 

 

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Oleszycach Dyrektor Szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza 

jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 

 

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należą: 

1) podanie do wiadomości kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach informacji o warunkach rekrutacji i kryteriach 

przyjęcia do szkoły, 

2) przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej kandydatów, w tym sporządzenie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

3) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i alfabetycznie uszeregowanej listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 

4) przydzielenie przyjętych uczniów do poszczególnych oddziałów, 

5) sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego oraz protokołu przyjęcia kandydatów 

do klas pierwszych. 

 

4. Kandydaci przyjęci do szkoły na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego 

zostają poinformowani osobiście w sekretariacie szkoły. 

5. O przyjęcie do klasy  pierwszej  pięcioletniego TECHNIKUM   w zawodach: 

 technik weterynarii,  

 technik agrobiznesu,  

 technik rolnik,  

 technik pszczelarz,  

 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,  

 technik architektury krajobrazu,  

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 

 technik żywienia i usług gastronomicznych,  

 technik turystyki na obszarach wiejskich,  

oraz  trzyletniej BRANŻOWEJ  SZKOŁY  I  STOPNIA  w zawodach: 
 mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,  

 rolnik,  

 ogrodnik,  

 kucharz,  

 cukiernik 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach mogą ubiegać się absolwenci szkół 

podstawowych. 

 

6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek kandydata i jego rodzica / prawnego 

opiekuna lub na wniosek pełnoletniego kandydata złożony do dyrektora szkoły w terminie 

ustalonym przez Kuratora Oświaty. 

 



 

7. Kandydaci do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży otrzymają skierowanie 

do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki wybranego zawodu. 

 

8. Kandydaci objęci elektroniczną rekrutacją dokonują rejestracji internetowej tylko za 

pośrednictwem swojej macierzystej szkoły podstawowej. 

 

9. Kandydaci nie objęci elektroniczną rekrutacją składają dokumenty w sekretariacie tylko, jeśli 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach jest dla nich szkołą pierwszego 

wyboru. 

 

10. Kandydat składa następujące dokumenty: 

1) wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej (wydruk z systemu 

elektronicznego); 

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków rekrutacji: 

a. świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub poświadczoną zgodnie z przepisami ustawy 

kopię), 

b. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty(oryginał lub 

poświadczoną zgodnie z przepisami ustawy kopię), 

c. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, 

d. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zaświadczenie lekarskie 

zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu, wydane zgodnie z odrębnymi przepisami, 

e. 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie), 

f. w przypadku ucznia z problemami zdrowotnymi orzeczenie lub opinię wydaną przez 

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 

specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 

zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej. 

3) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ 

prowadzący, o ile organ prowadzący takie kryteria określił; 

4) dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów: 

a. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o  niepełnosprawności  lub  stopniu  niepełnosprawności  

lub  orzeczenie  równoważne  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

c. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, bądź akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywanie 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

d. dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

e. dokument potwierdzający niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, 

bądź niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 



11. W  terminie   7   dni   od   ustalenia   przez   komisję   rekrutacyjną   listy   kandydatów   

przyjętych  i nieprzyjętych rodzic kandydata  lub kandydat pełnoletni może  wystąpić  do 

komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do szkoły. 

 

12. W postępowaniu rekrutacyjnym decydują kryteria uwzględniające indywidualne zdolności 

kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania, a w szczególności kryteria: 

1) suma  punktów  uzyskanych  za  wyniki  egzaminu   przeprowadzonego  w  ostatnim  roku   

nauki   w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, 

o którym mowa w odrębnych przepisach, 

2) suma punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch 

wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej wg poniższego: 

a) przedmioty przyjęte do punktacji w Technikum: 

- w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu, 

technik pszczelarz, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, – biologia, język obcy; 

- w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – fizyka, język obcy; 

- w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich – geografia, język obcy; 

- w zawodzie technik żywienia  i  usług gastronomicznych – biologia, chemia; 

b) przedmioty przyjęte do punktacji w Branżowej Szkole I stopnia: 

- w zawodach rolnik, ogrodnik, kucharz – biologia, chemia; 

- w zawodzie cukiernik – biologia, język obcy; 

- w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych – biologia, fizyka. 

3) suma punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej: 

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

c) udokumentowane osiągnięcia w aktywności społecznej. 

13. Kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 

punktów, w tym: 

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty 

a) wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 (maksymalnie 35 pkt) z: 

- języka polskiego, 

- matematyki; 

b) wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,3 (maksymalnie 30 pkt) z: 

- języka obcego nowożytnego; 

 

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 



 

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

4. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

przyznaje się za: 

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 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, 

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

c) uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, 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. 

5. 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. 

6. 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 pkt. 

7. W przypadku osób  zwolnionych  z  obowiązku  przystąpienia  do  egzaminu  ósmoklasisty  

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

- bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 

- dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

- dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

- dopuszczającym – przyznaje się po 10 punkty; 



b) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym – przyznaje się 30 punktów, 

- bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, 

- dobrym – przyznaje się 20 punktów, 

- dostatecznym – przyznaje się 10 punktów, 

- dopuszczającym – przyznaje się 5 punkty. 

 

 Minimalna liczba punktów wymagana do przyjęcia kandydata do TECHNIKUM to 60 pkt. 

 

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego 

egzaminem ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty 

oraz którego dotyczy zwolnienie. 

9. W  przypadku  osób  zwolnionych   z   obowiązku   przystąpienia   do   egzaminu   

ósmoklasisty,   na podstawie art. 44zwust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz 

jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 

ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

według określonego ustawą przelicznika. 

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno- 

kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu mają: 

a. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia  ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinia publicznej poradni 

psychologiczno 

-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; 

b. w następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie wszystkie następujące kryteria: 

I. wielodzietność rodziny kandydata, 

II. niepełnosprawność kandydata, 

III. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

IV. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

V. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

VI. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

VII. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 



TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

 

Lp. 
Postępowanie rekrutacyjne 

Terminy w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

 

1. 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z 

dokumentami 

16 maja- 24 czerwca 2022 r. 

 

2. 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu 

ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna) 

 

24 czerwca – 14 lipca 2022 r. 

3. 
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów 

niezakwalifikowanych 

29 lipca 2022 r. 

4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 2 sierpnia 2022 r. 

 

5. 
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie 

od 16 maja do 26 lipca 2022 r. 

 

 

 

 

6. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie 

zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły, a 

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – 

także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu 

 

 

 

od 22 lipca do 28 lipca 2022 r. 

 

 


