
 
 

 
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej  

w Sandomierzu – Mokoszynie 

na rok szkolny 2019/2020 

 

dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów 
 
 

 

Podstawa prawna 
 
Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1457), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 60 oraz z 2018 r. poz. 2245), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu  jednego typu do szkoły 

publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1546), 

 Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.373), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 

2017 r. poz.1651), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

939), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2018 r. 

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1580). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 

66,poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (DZ. U. z 2017 r. poz. 59). 

 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 – na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 60)(Dz. U. z 2017 r. poz. 586) , 

 Rozporządzenie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i 

placówek – na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), 

 Zarządzenie nr 3/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 r.  

 Zarządzenie nr 4/2019 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia  29 stycznia 2019 

 



 

                                                              § 1 
 

   Postanowienia ogólne 
 
 
 
1.Regulaminowi rekrutacji podlegają kandydaci do klasy I Technikum i Szkoły branżowej 

pierwszego stopnia. 
 
2.Technikum jest szkołą publiczną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie, kształcącą w zawodzie : 

technik ogrodnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik architektury 

krajobrazu, technik rolnik, technik weterynarii 
 
3.Szkoła branżowa pierwszego stopnia  jest szkołą publiczną wchodzącą w skład Zespołu 

Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-

Mokoszynie, kształcącą w zawodzie : ogrodnik, mechanik operator pojazdów i maszyn 

rolniczych 
 
4.W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły zarządzeniem 

powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej Przewodniczącego i określa zadania 

członków Komisji 
 
5.Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy: 
 
- podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji i kryteriach 

przyjęcia do szkoły. 
 
- ustalenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego listy przyjętych do 

poszczególnych klas 
 
-sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego 
 
6.Dyrektor Szkoły może odstąpić od powołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli liczba 

kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie 

miejsc, którymi dysponuje szkoła. Wówczas o przyjęciu kandydatów decyduje Dyrektor 

Szkoły, który ogłasza ostateczne listy przyjętych do szkoły. 

7.Listę przyjętych do szkoły na podstawie przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego 

ogłasza Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.              

 

§ 2 

 

Ogólne warunki rekrutacji 
 

 

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej 5-letniego Technikum i 3-letniej Szkoły 

branżowej pierwszego stopnia jest ukończenie szkoły podstawowej.  

2. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej 4-letniego Technikum i 3-letniej Szkoły  

branżowej pierwszego stopnia jest ukończenie gimnazjum. 

3. Nabór do szkoły prowadzony jest w formie tradycyjnej 



4. Kandydat składa następujące dokumenty : 
 

a. podanie o przyjęcie do klasy pierwszej (dostępne na stronie 

www.mokoszyn.pl lub w sekretariacie szkoły) 
 

b. 2 zdjęcia 
 

c. świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, zaświadczenie 

o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty 
 

5. Kandydaci przyjęci do klasy pierwszej, otrzymują skierowanie do lekarza 
 
medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku 
 
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodach wymienionych w § 1. 
 

 

§ 3 
 

Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych  

dla absolwentów gimnazjum 
 

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum i Szkoły  branżowej pierwszego 

stopnia  

jest ukończenie gimnazjum 

2. Nabór do szkoły prowadzony jest w formie tradycyjnej 

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w 

postępowaniu  

rekrutacyjnym:   

      - za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  – 7 punktów,                                              

           - za wolontariat – 3 punkty 

4. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik 

przedstawiony w procentach z: 
 
-języka polskiego 
 

-historii i wiedzy o społeczeństwie 
 
-matematyki 
 
-przedmiotów przyrodniczych 
 
-języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 
 
mnoży się przez 0,2 

 

5. Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum stosuje się 

następujące przeliczenie ocen:
 
- celujący             18 punktów                                        

- bardzo dobry      17 punktów

- dobry                14 punktów 

- dostateczny         8 punktów 

- dopuszczający     2 punkty 

http://www.mokoszyn.pl/
http://www.mokoszyn.pl/


6.  Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum są: 
 
- język polski 
 
- matematyka 
 
- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 
 
- przedmiot dodatkowy do wszystkich kierunków – biologia 

 

§ 4 
 

Kryteria przyznawania punktów rekrutacyjnych  

dla absolwentów szkoły podstawowej 
 

1.  Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Technikum i Szkoły  branżowej pierwszego 

stopnia  

jest ukończenie szkoły podstawowej 

2. Nabór do szkoły prowadzony jest w formie tradycyjnej 

3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej po szkole gimnazjalnej może  

 otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym: 

        - za świadectwo  ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów, 

        - za wolontariat – 3 punkty 

4. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik 

przedstawiony w procentach z: 

 - języka polskiego 

 - matematyki 

 mnoży się przez 0,3, 

 

  - języka obcego nowożytnego i jednego wybranego przedmiotu 

  mnoży się przez 0,2. 

 

5. Przy ustalaniu liczby punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  stosuje się       

następujące przeliczenie ocen:
 
- celujący             18 punktów                                        

- bardzo dobry        17 punktów

- dobry                14 punktów 

- dostateczny         8 punktów 

- dopuszczający     2 punkty 

 

 



6. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  są: 

 
- język polski 
 
- matematyka 
 
- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym 
 
- przedmiot dodatkowy do wszystkich kierunków - biologia 
 

 

§ 5 

    Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych: 
 
L.p. Rodzaj czynności Terminy w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Terminy w 

postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  od 13 maja do 25 

czerwca 2019 r 

 od 26 do 30 lipca 

2019 r 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 

szkoły ponadgimnazjalnej i 

ponadpodstawowej o świadectwo 

ukończenia szkoły i zaświadczenie o 

wynikach egzaminu  

od 21 czerwca   do 

25 czerwca 2019 r. 

 

3. 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do szkoły 

do 28 czerwca 

2019 r. 

 

do 5 sierpnia 2019 r. 

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych  

16 lipca 2019 r. 

 

 

 

 

21 sierpnia 2019 r. 

 

 

 

 

 

5.. Wydanie przez szkołę skierowania na 

badania lekarskie  

od 16 do 18           

lipca 2019 r.   

do 21 do 23  sierpnia 

2019 r. 

 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata 

lub kandydata pełnoletniego woli 

przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 

oryginału zaświadczenia o wynikach 

egzaminu, o ile nie zostały złożone w 

pierwszym terminie, a także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu. 

do 16 do 24. lipca 

2019 r.  

 

od 21  do 29 sierpnia 

2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 



7. Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

25  lipca 2019 r.  

 

 

30  sierpnia 2019 r.           

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

Kuratora Oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole. 

do 26 lipca 2019 r. 

 

 

 

30 sierpnia   2019 r. 

 

 

 
 

 
 

§ 6 

Postanowienia końcowe 
 
 
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r ( Dz.U. 2015 

poz. 1942) 

 

 

 
 


