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KRYTERIA  PRZYJMOWANIA UCZNIÓW  

DO  KLASY  PIERWSZEJ 

 
Technikum  kształcącego w zawodzie:  
a)   TECHNIK ROLNIK      

b)   TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH  

c)   TECHNIK AGROBIZNESU  

       d)   TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH 

w  ZESPOLE  SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 

im. Krzysztofa Kluka w Rudce 
 
Na podstawie:  
 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915  

z późn. zm.); 
 Ustawy z dnia Prawo oświatowe z dn. 21 maja 2019 r. (Dz.U. 2021 poz. 1082 z późn. 

zm.)  
 Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół,  placówek i centrów (Dz.U.  z 25 listopada 2022r. poz. 
2431); 

 

1. Wymagane dokumenty:     
 wniosek o przyjęcie do szkoły, 
 2 zdjęcia, 
 zaświadczenie o  wynikach egzaminu  przeprowadzonego w szkole podstawowej, 
 świadectwo  ukończenia  szkoły podstawowej.  

2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu. 

3. Kandydat  do   szkoły   może   uzyskać   maksymalnie  200  punktów. 

4. Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki   
w szkole podstawowej wynosi  maksymalnie  100  punktów.  
Uzyskane wyniki procentowe z zakresu  języka polskiego i matematyki mnożone są przez 
przelicznik 0,35, np. 100% x 0,35 = 35 pkt., natomiast  z języka obcego nowożytnego 
mnożony jest przez 0,3. 

5. Punkty  za  oceny  są   przyznawane  z  czterech  przedmiotów: 
 język polski, 
 matematyka, 
 2 wybrane  obowiązkowe zajęcia edukacyjne na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, tj.: historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, 
biologia, geografia,  zajęcia techniczne,  informatyka, język obcy. 
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6. Punkty  są  obliczane  według  następujących zasad: 
 ocena celująca                    –  18 punktów, 
 ocena bardzo dobra           –  17 punktów, 
 ocena dobra                        –  14 punktów, 
 ocena dostateczna              –    8 punktów, 
 ocena dopuszczająca                                                                         –    2 punkty.    

7. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia wymienione  
na   świadectwie  ukończenia  szkoły podstawowej, takie  jak: 

a) ukończenie szkoły podstawowej z  wyróżnieniem  – przyznaje się 7 punktów, 

b) 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; 

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, 
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  

5 punktów, 
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

 3 punkty; 

d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych                  
w ppkt. b i c, 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; 

e) w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich 
samych  zawodów  wiedzy, artystycznych, sportowych, o których mowa w ppkt. a, 
 na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ppkt. a, 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się 
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie ucznia w tych zawodach, z tym 
 że  maksymalna liczba punktów  możliwych do uzyskania za wszystkie 
osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

f) 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. 

8. Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkoły decyduje suma  
 punktów   uzyskana   przez  kandydata   w   postępowaniu  rekrutacyjnym.  


