
Zasady rekrutacji  

do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie  

na rok szkolny 2016/2017 

 

 

 

§ 1 

 

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej w ZSCKR w Sypniewie jest ukończenie gimnazjum.  

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek posiadania świadectwa 

     ukończenia gimnazjum niż liczba wolnych miejsc w szkole o przyjęciu kandydata do klasy 

     pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na 

     podstawie kryteriów z § 2.  

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZSCKR 

     w Sypniewie. 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub 

     kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

 

§ 2  

 

1. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 

1.1 Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum. 

 

1.2. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch 

 wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, tj.: biologia i geografia. 

 

1.3. Osiągnięcia ucznia: 

1) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem; 

2) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum; 

3) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

    w szczególności w formie wolontariatu. 

 

2. Przyjmuje się następujący sposób punktacji :  

2.1. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

 

1) wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego, 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

c) matematyki, 

d) przedmiotów przyrodniczych 

 mnoży się przez 0,2; 
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2) wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08, 

b) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12. 

 

 

2.2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  

1) celujący – przyznaje się po 20 punktów; 

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów; 

3) dobry – przyznaje się po 12 punktów; 

4) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów; 

5) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty. 

 

 

2.3. Sposób przeliczania punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum: 

1) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów. 

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

    organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów. 

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

     przez kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 

przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

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

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty. 

 

4) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–3, 

    artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

    działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

5) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

    artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna  

    liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 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 2 

    punkty. 
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2.4. W przypadku uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, 

przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, 

biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 

 

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty; 

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

 oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 2; 

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

 oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się 

przez 4; 

 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 8 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 4 punkty, 

d) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu. 
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§ 3 

 

1. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego. 

Lp. Rodzaj czynności  Termin 

w postępowaniu rekrutacyjnym  

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

Od 23 maja 2016 r.  

(poniedziałek)  

do 20 czerwca 2016r. 

(poniedziałek) do godz. 15.00  

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 

ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum 

oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 

Od 24 czerwca 2016 r . (piątek)  

do 28 czerwca 2016 r. (wtorek) do 

godz. 15.00  

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

 

Do 30 czerwca 2016 r.  

(czwartek)  

 

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych. 

 

Do 18 lipca 2016 r.  

(poniedziałek) do godz. 12.00  

 

5 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy 

kandydatów zakwalifikowanych. 

 

Do 20 lipca 2016 r. do godz. 15.00  

 

6 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata 

pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile 

nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie 

do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia 

lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu. 

 

Do 25 lipca 2016 r. do godz. 15.00  

 

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych. 

 

Do 27 lipca 2016 r.  

(środa) do godz. 12.00  

 

 

 

 

2. Szkoła nie prowadzi rekrutacji systemem elektronicznym. 
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3. Do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej należy dołączyć :  

3.1. Świadectwo ukończenia gimnazjum. 

3.2. Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego. 

3.3. Dwie fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie). 

3.4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

       zawodzie. 

3.5. Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi niepełnosprawnościami 

      dołączają orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej 

      poradni specjalistycznej. 

3.6. Kandydaci posiadający szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych  

      i sportowych dołączają odpowiednie zaświadczenia. 

3.7. Kandydaci do szkoły zawodowej kształcącej w systemie pracownik młodociany dołączają 

       zaświadczenie o posiadaniu praktyki zawodowej (umowę o praktykę należy donieść w dwóch 

       tygodni od rozpoczęcia nauki w szkole).  
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