
 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym  

w  Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Potoczku  na rok szkolny 2023/2024   

(wyciąg) 

 

 Dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej  warunkiem  przyjęcia do klasy pierwszej 

technikum i klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia jest: 

 

I. Uzyskanie określonej minimalnej liczby punktów 

1) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum musi uzyskać minimum  40  

punktów naliczanych za: 

a)  wyniki uzyskane z egzaminu ósmoklasisty z następujących przedmiotów: języka polskiego,    

matematyki, języka obcego nowożytnego   

b) oceny uzyskane na świadectwie  ukończenia szkoły podstawowej  z następujących przedmiotów: 

języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz: 

-   techniki dla osób ubiegających się o przyjęcie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i 

agrotroniki  lub  

- biologii dla  osób ubiegających się o przyjęcie w zawodzie technik rolnik, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik weterynarii 

c) osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

 

 

   2)  Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia musi uzyskać 

       minimum 20  punktów naliczanych za: 

 

a) wyniki uzyskane z egzaminu ósmoklasisty z następujących przedmiotów: języka polskiego, 

matematyki,  języka obcego nowożytnego,   

b) oceny uzyskane na świadectwie  ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: 

języka polskiego, matematyki,  języka obcego oraz  

       -  biologii dla  osób ubiegających się o przyjęcie  w zawodzie kucharz lub       

       -  techniki dla  osób ubiegających się o przyjęcie  w zawodzie  mechanik – operator  pojazdów i maszyn   

         rolniczych, 

c) osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.  

 

II. Zaświadczenie lekarskie zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu  oraz odpowiednio, w zależności od wybranego kierunku,  orzeczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. 

 

Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej technikum i  branżowej szkoły I stopnia jest decyzja Szkolnej Komisji  

Rekrutacyjnej w przypadku:   

a.  nieodpowiedniej i nagannej oceny z zachowania  uzyskanej w klasie VIII szkoły podstawowej  

b.  braku określonej minimalnej liczby punktów 

c. ukończenia przez kandydata 18 lat  


