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Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA nr 3/2020  Dyrektora Zespołu Szkół 
Agrobiznesu w Człuchowie z dnia 28 lutego 2020r.  ze zm.  

Regulamin Rekrutacji uczniów do klas pierwszych  

TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 

na podbudowie szkoły podstawowej 

na rok szkolny 2020/2021  

w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie  

  

Podstawa prawna:  
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2019 r., poz. 1148 ze zm. – rozdział 6). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania 

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U z 2019 r., 

poz. 1737). 

3. 3. § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 

 

W roku szkolnym 2020/2021 Zespół Szkól Agrobiznesu w Człuchowie planuje utworzenie klas 

pierwszych w następujących zawodach:  

http://www.zsa-czluchow.pl/
http://www.zsa-czluchow.pl/
http://www.zsa-czluchow.pl/
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1. Technikum Agrobiznesu   

2. Technikum Architektury Krajobrazu 

3. Technikum Ekonomiczne  

4. Technikum Geodezyjne   

5. Technikum Informatyczne 

6. Technikum Turystyki na Obszarach Wiejskich 

7. Technikum Żywienia I Usług Gastronomicznych 

8. Branżowa Szkoła I Stopnia – w zawodzie cukiernik  

 

  

W przypadku zbyt małej liczby kandydatów na wybrany kierunek, komisja rekrutacyjna 

proponuje inny profil kształcenia w obrębie szkoły lub połączenia dwóch mniej licznych 

oddziałów. W takim wypadku lekcje z przedmiotów ogólnokształcących uczniowie klas 

połączonych odbywają wspólnie, natomiast zajęcia z przedmiotów zawodowych realizowane są 

oddzielnie zgodnie z wybranym profilem kształcenia. 

  

§ 1  

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie szkoły 

podstawowej.  

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:  

a) egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej,  

b) oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  

c) osiągnięcia ucznia:  

 ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,  

 szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej.  

Przyjmuje się następujący sposób punktacji:  

a) wynik egzaminu ósmoklasisty -   maksymalnie 100 punktów;  

b) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -   maksymalnie 72 punkty;  

c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej -   maksymalnie 28 punktów. 
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3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z języka polskiego, 

matematyki, przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent 

odpowiada 0,35 punktu. Za wyniki każdej części egzaminu można uzyskać maksymalnie  35 

punktów.  

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej z  języka obcego nowożytnego 

przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada 0,3 

punktu. Można uzyskać maksymalnie  30 punktów.  

5. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przelicza się na punkty następująco:  

  celujący   18 punktów,  

  bardzo dobry  17 punktów,  

  dobry     14 punktów,  

  dostateczny      8 punktów,  

  dopuszczający    2 punktów. 

6. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty lub jego wybranej części przelicza się na 

punkty oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej według poniższych zasad:  

a) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu 

ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki oraz 

wybranego języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przy czym za uzyskanie z:  

 języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu celującym - przyznaje się 

po 35 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów, dobrym - przyznaje 

się po 25 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów, dopuszczającym - 

przyznaje się po 10 punktów;  

 wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym - 

przyznaje się 30 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów, dobrym - 

przyznaje się 20 punktów, dostatecznym - przyznaje się 10 punktów, dopuszczającym 

- przyznaje się 5 punków;  

b) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części egzaminu 

ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 5, oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego 

przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego zwolnienie dotyczy; 
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7. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 1 pkt 2 litera c można otrzymać za:  

a)  ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem -  7 punktów, 

b) zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 

kuratorów oświaty.  

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego -   10 punktów,  

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –   7 punktów,  

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –    5 punktów. 

c) zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty. 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –    10 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 punktów,  

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 5 punktów, 

 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –  7 punktów,  

 tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,  

 tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –  3 punkty. 

8. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w:  

a) zawodach sportowych lub artystycznych kandydaci otrzymują:  

 na szczeblu międzynarodowym - 4 punkty, 

 na szczeblu ogólnopolskim - 3 punkty;  

 na szczeblu wojewódzkim - 2 punkty;  

  na  szczeblu powiatowym -  1 punkt. 

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

w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.  

9. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych 

i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba 

punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi  18 punktów.  

10. W przypadku gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowych 

 w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.  
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11. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej. 

 

§ 2  

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania 

dokumentów na rok szkolny 2020/21 do klas pierwszych w Zespole Szkół Agrobiznesu  

w Człuchowie. 
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TERMINY OBOWIĄZUJACE KANDYDATÓW DO KLAS I ZSA 

Lp. Rodzaj czynności  
Termin  

w postępowaniu rekrutacyjnym 

1 2 3 

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz 
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i 
oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania 
wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych 
indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących 
szkolenie sportowe  

od 15 czerwca 2020 r. 
do 10 lipca 2020 r. 

do godz. 15.00 

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

od 26 czerwca 2020 r. 
do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 

3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  
kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których 
kandyduje 

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15.00 

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w 
oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

do 4 sierpnia 2020 r. 

5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta 
(burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w 
oświadczeniach 

do 11 sierpnia 2020 r. 

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

12 sierpnia  2020 r. 

7 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania 
na badanie lekarskie  

od 12 sierpnia 2020 r.  
do 19 sierpnia 2020 r. 

8 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały 
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o 
braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i 
orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem*.  

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 
2020 r. do godz. 15.00 

 

9 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

19 sierpnia 2020 r.  
- do godz. 14.00 
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10 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora 
oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 

19 sierpnia 2020 r. 

11 Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie 
wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych  

do 20  sierpnia 2020 r. 

12 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia. 

do 22  sierpnia  2020 r. 

13 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

do 3 dni od dnia wystąpienia o 
sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 
14 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 
do 3 dni od dnia otrzymania 

uzasadniania odmowy przyjęcia 
15 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej. 
do 3 dni od dnia złożenia 

odwołania do dyrektora szkoły 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub 

kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na 

przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub 

orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020  

 
Dodatkowe informacje: 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w 

tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) 

mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—

19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i 

uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach 

internetowych tych jednostek.  

2. Kandydat  do  klasy  pierwszej  dokonuje  rejestracji  elektronicznej na 

stronie https://czluchow.edu.com.pl/. W obrębie jednej szkoły ma możliwość wyboru 

dowolnej liczby oddziałów.  

3. Kandydat może logować się elektronicznie maksymalnie do trzech szkół, jednak komplet 

dokumentów składa tylko w szkole pierwszego wyboru.  

4. Kandydaci po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej zapisują go w systemie. 

Następnie drukują i dostarczają podpisany wniosek przez kandydata oraz rodziców  lub 

opiekuna prawnego do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.  

§ 3  

1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są:  

a) podanie o przyjęcie do szkoły (wg. wzoru zamieszczonego w Internecie pod adresem 

www.czluchow.edu.com.pl/kandydat)  
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b) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;  

c) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;  

d) dwa zdjęcia;  

e) karta zdrowia;  

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia   

w określonym zawodzie wystawione przez lekarza medycyny pracy; 

g) zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów  lub 

olimpiad.  

Niedostarczenie ww. dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do 

szkoły.  

§ 4  

Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz 

określa zadania członków. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli 

tej szkoły. 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna :  

a) opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,  

b) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;  

c) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych;  

d) sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego. 

Szkolny regulamin rekrutacji określa:  

a) wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;  

b) sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu ósmoklasisty;  

c) tryb odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły;  

d) inne sprawy istotne dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do szkoły.  

 

 § 5 

1. W przypadku równorzędnych wyników przyjmuje się kandydatów z problemami 

zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunków kształcenia ze względu na stan 
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zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej. 

2. W przypadku równorzędnych wyników brane są pod uwagę następujące kryteria: 

a) wielodzietność kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny; 

c) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

d) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

§ 6 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od wyników i przebiegu rekrutacji w terminie 7 dni od 

ogłoszenia listy uczniów przyjętych do szkoły.  

Dyrektor szkoły przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły i wyznacza dodatkowy 

termin ogłoszenia wyników, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, którymi 

dysponuje szkoła.   

  

Szkolna Komisja Rekrutacyjna  

ZSA w Człuchowie  

 


