Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku
na rok szkolny 2019/2020

Dla kandydatów będących absolwentami gimnazjum 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 gimnazjalnego z następujących przedmiotów: języka
polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, języka obcego nowożytnego na
poziomie podstawowym, przedmiotów przyrodniczych,
b) oceny uzyskane na świadectwie gimnazjalnym 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 gimnazjum.

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 gimnazjalnego z następujących przedmiotów: języka
polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, języka obcego nowożytnego na
poziomie podstawowym, przedmiotów przyrodniczych,

b) oceny uzyskane na świadectwie gimnazjalnym z następujących przedmiotów: języka

polskiego, matematyki, języka obcego oraz
- biologii dla osób ubiegających się o przyjęcie w zawodzie kucharz i przetwórca mięsa
lub
- techniki dla osób ubiegających się o przyjęcie w zawodzie mechanik – operator pojazdów i
maszyn rolniczych,
c) osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla
młodzieży może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200
punktów, w tym:
1. 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego - wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali
procentowej dla zadań z zakresu: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym będą mnożone przez 0,2
2. 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, biologii lub
techniki otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
18 punktów – ocena: celujący,
17 punktów – ocena: bardzo dobry,
14 punktów – ocena: dobry,
8 punktów – ocena: dostateczny,
2 punkty – ocena: dopuszczający;
3. 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
zgodnie z zasadami:
1) 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
2) maksymalnie 18 punktów za uzyskanie:
a) tytułu finalisty lub laureata
- w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty
- w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu ogólnopolskim
- w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty
b) dwóch lub więcej tytułów finalisty lub laureata
- w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim

- w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty
c) wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne
2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i
branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
d) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

II. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
danym zawodzie

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 III gimnazjum
b. braku określonej minimalnej liczby punktów
c. ukończenia przez kandydata 18 lat

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.

3) 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 i przetwórca mięsa
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.

.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub branżowej szkoły I
stopnia może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200
punktów, w tym:
1. 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty - wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla
zadań z zakresu: języka polskiego i matematyki będą mnożone przez 0,35; z języka obcego
nowożytnego będą mnożone przez 0,3.
2. 72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, biologii lub
techniki otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadą:
18 punktów – ocena: celujący,
17 punktów – ocena: bardzo dobry,
14 punktów – ocena: dobry,
8 punktów – ocena: dostateczny,
2 punkty – ocena: dopuszczający;
3. 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej zgodnie z zasadami:

1) 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
2) maksymalnie 18 punktów za uzyskanie:
a) tytułu finalisty lub laureata
- w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty
- w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo
turniejem o zasięgu ogólnopolskim
- w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty
b) dwóch lub więcej tytułów finalisty lub laureata
- w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim
- w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty
c) wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek
d) 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

II. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
danym zawodzie

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

PODSTAWA PRAWNA:

1.Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2178
ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne
2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i
branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
(Dz. U. z 2017 r. poz.586)
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)
4. Zarządzenie nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas
I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, c, f,
ustawy - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz na semestr pierwszy klas I
publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2019/2020.

