
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 
ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO  

IM. W. WITOSA W BONINIE 
NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 
 Nabór uczniów do szkoły przeprowadza się na podstawie:  
 
I. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 
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). 
II. Zarządzenia Nr 3 /2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 
r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 
2018/2019 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 
ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na 
semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim. 
 
1. O przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej mogą się ubiegać kandydaci, którzy posiadają 
świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie wystawione przez 
lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 
w wybranym przez kandydata zawodzie. 

2. Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 
wynosi 200. 

3. Punkty uzyskuje się w następujących kryteriach:  
1) wynik egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 

w gimnazjum - maksymalnie 100 pkt.: 0,2 pkt. za każdy punkt procentowy 
uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:  

- języka polskiego,  
- historii i wiedzy o społeczeństwie, 
- matematyki,  
- przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), 
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

2) oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum - maksymalnie 72 pkt. - z przedmiotów:  
- język polski, 
- matematyka,  
- język obcy, 
- informatyka, 

zgodnie z zasadą:  
- celujący - 18 punktów  
- bardzo dobry - 17 punktów  
- dobry - 14 punktów  
- dostateczny - 8 punktów  
- dopuszczający - 2 punkty, 

3) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (pasek) – 7 pkt., 
4) szczególne osiągnięcia ucznia - maksymalnie 21 pkt., w tym: 

a) tytuły w zawodach wiedzy - 18 pkt., 
b) aktywność społeczną - 3 pkt. 



4. Szczególnymi osiągnięciami są dokonania i sukcesy kandydata wpisane na świadectwie 
ukończenia gimnazjum oraz zawarte w dołączonych dokumentach (jeżeli dostarczone są 
kopie tych dokumentów – wymagane jest ich potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” 
przez dyrektora gimnazjum). 
Punkty przyznaje się za: 
 

L.p.  Szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie 
 

Liczba 
punktów 

Ponadwojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez kuratorów oświaty na 
podstawie porozumień 
1 Finalista konkursu przedmiotowego  10 
2 Laureat konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego  7 
3 Finalista konkursu tematycznego lub konkursu interdyscyplinarnego  5 

Mi ędzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie-
artystyczne 

1 
Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej  

10 

2 
Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej 

4 

3 
Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej 

3 

Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez kuratora oświaty  
1 Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej)  10 
2 Finalista konkursu przedmiotowego  7 

3 
Laureat konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych (dwóch lub 
więcej)  

7 

4 
Finalista konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych (dwóch lub 
więcej)  

5 

5 Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  5 
6 Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  3 

Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy lub turnieje wiedzy artystycznej  

1 
Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych 
ramowym planem nauczania szk. art.  

10 

2 
Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych ramowym 
planem nauczania szk. art. 

7 

3 
Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem 
nauczania szk. art. 

7 

4 
Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych rocznym planem 
nauczania szk. art.  

5 

5 
Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym 
planem nauczania szk. art. 

3 

6 
Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych ramowym 
planem nauczania szk. art. 

2 

Inne zawody wiedzy, artystyczne lub sportowe organizowane przez kuratora oświaty 
lub inne podmioty działające na terenie szkoły – wysokie miejsce na szczeblu  
1 Międzynarodowym  4 
2 Krajowym  3 
3 Wojewódzkim  2 
4 Powiatowym  1 



5. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc:  
- w pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria ust. 3 pkt. 1 – 4, 
- w przypadku równorzędnych wyników w drugim etapie przyjmuje się 

kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru 
kierunku kształcenia (potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno - 
pedagogicznej), 

- w przypadku równorzędnych wyników lub jeżeli szkoła dysponuje miejscami, 
w trzecim etapie brane są pod uwagę kryteria:  

1) wielodzietność rodziny kandydata, 
2) niepełnosprawność kandydata, 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  
6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie,  
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

6. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim - zgodnie z lista ogłoszoną przez Zachodniopomorskiego Kuratora 
Oświaty. 

7. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc będą przyjmowani kandydaci, którzy 
uzyskali większą liczbę punktów od pozostałych aż do wyczerpania limitu miejsc. 

8. W przypadku zbyt małej liczby miejsc do danego oddziału szkoła może zaproponować 
kandydatowi kształcenie w innym zawodzie. 

9. Do postępowania rekrutacyjnego niezbędne są wymienione poniżej dokumenty 
dostarczone przez kandydata: 
1) podanie o przyjęcie do szkoły, 
2) potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, 
3) potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, 
4) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, 

o których mowa w ust. 4, 
5) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym przez kandydata zawodzie 
(Skierowanie na bezpłatne badanie wydaje szkoła). 

10. Kandydat składający dokumenty, o których mowa w ust. 9, składa również dwie 
fotografie. 


