Zasady rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Mokrzeszowie
na rok szkolny 2016/2017
Organ prowadzący szkołę: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010r. Nr 97, poz. 624 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,
składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z
2015r. poz. 1942).
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie badań lekarskich
kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników
studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014r. poz. 1144, z późn. zm.).
 Zarządzenie Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.
1. Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum
odbywać się będzie na podstawie:
1) liczby punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego,
2) liczby punktów uzyskanych za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum
z j. polskiego i trzech wybranych dla danego kierunku obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
3) liczby punktów uzyskanych za następujące osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie
ukończenia gimnazjum:
a) udział co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach przedmiotowych:
 występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista” – konkursach
z języka polskiego, matematyki, historii z elementami WOS, biologii, geografii, fizyki,
chemii, j. angielskiego, j. niemieckiego i j. francuskiego;
 Liga Naukowa - Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”;
b) udział co najmniej na szczeblu wojewódzkim w konkursach tematycznych:


Międzynarodowym Konkursie Kreatywności Odyseja Umysłu ;











Dolnośląskim Konkursie Języka Angielskiego UNION JACK CONTEST;
Regionalnym Konkursie Chemicznym „Młody chemik eksperymentuje”;
Konkursie ekologicznym „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”;
Konkursie historycznym „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1956”;
Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów:
Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzna Polszczyzna;
Dolnośląskim Konkursie Historycznym „Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej”;
Ogólnopolskim konkursie historycznym „Historia Bliska”;
Ogólnopolskim Festiwalu Obrazu ;

 Festiwalu Piosenki i Małych Form teatralnych „OBCIACH”;
 Ogólnopolskim Młodzieżowym Przeglądzie Twórczości Agnieszki Osieckiej „BARDZO
WIELKA WODA – 2016 ;
 Konkursie „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha” ;
 Konkursie dolnośląska Olimpiada Biologiczna;
 Konkursie Białe Noce;
 Olimpiadzie Geograficznej dla uczniów dolnośląskich Gimnazjów ;
 X Dolnośląskim Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej ;
 Konkursach wiedzy i artystyczne;
 Ogólnopolskim Konkursie historycznym im. Majora Marka Gajewskiego „Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego”.
c) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem;
d) udział w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty innych województw co
najmniej na szczeblu wojewódzkim;
e) osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym,
f) osiągnięcia w działaniach na rzecz innych ludzi (zwłaszcza w formie wolontariatu) lub
środowiska szkolnego.
2. Kandydat może uzyskać w wyniku rekrutacji maksymalnie 200 pkt., które będą przeliczane
wg następujących zasad:
 100 pkt. stanowią punkty pochodzące z egzaminu gimnazjalnego wyrażone
w skali procentowej zgodnie z zasadą, że:
 liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu: j. polskiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki
i chemii) oraz języka obcego na poziomie podstawowym jest równa liczbie określającej wynik
procentowy, uzyskany z każdego zakresu, pomnożonej przez 0,2 – przykład przedstawiony w
zał. nr 1 do Zasad Rekrutacji;
 liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki z egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów
rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.
 80 pkt. stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia
gimnazjum wg poniższych zasad;
Przeliczanie ocen na punkty rekrutacyjne
Oceny
6
5
4
3
2

Punkty rekrutacyjne
20
16
12
8
2

Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół

ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie.

Typ szkoły
TECHNIKUM 4-letnie
Zawód: technik agrobiznesu
TECHNIKUM 4-letnie
Zawód: technik hodowca koni
TECHNIKUM 4-letnie
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIKUM 4-letnie
Zawód: technik architektury krajobrazu
TECHNIKUM 4-letnie
Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia
Zawód: mechanik - operator maszyn i pojazdów
rolniczych
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia
Zawód: kucharz



Przedmioty punktowane
Język polski
Język obcy wiodący
Matematyka
Biologia
Język polski
Język obcy wiodący
Geografia
Biologia
Język polski
Język obcy wiodący
Chemia
Biologia
Język polski
Język obcy wiodący
Geografia
Biologia
Język polski
Język obcy wiodący
Matematyka
Fizyka
Język polski
Język obcy wiodący
Biologia
Fizyka
Język polski
Język obcy wiodący
Biologia
Geografia

20 pkt. stanowią punkty za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum wg poniższych zasad:
 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum,
zgodnie z zasadami:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 punktów,
b) za uzyskanie w zawodach 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) za uzyskanie w zawodach 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
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
d) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – 4 punkty
- krajowym – 3 punkty
- wojewódzkim – 2 punkty
- powiatowym – 1 punkt
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych lub sportowych o których mowa w pkt. b, c, d maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 13 punktów
e) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty.
3. W przypadkach uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
na podstawie art. 44 zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka
polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i
języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za
uzyskanie z:
1) Języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) Historii i wiedzy o społeczeństwie wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli
się przez 2;
3) Biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli
się przez 4;
4) Języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 8 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 4 punkty,
d) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.
W przypadku uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części
egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, n podstawie art. 44zw ust. 2 i art.
44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy
zwolnienie.

W przypadku uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na
punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy
czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 8 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 6 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 4 punkty;
4) dostatecznym – przyznaje się 2 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 0,5 punktu.
W przypadku uczniów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka
obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się an
punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy
czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 12 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 9 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 6 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się 3 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 1 punkt.
4. Dodatkowymi kryteriami różniącymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby
punktów rekrutacyjnych są:
a) łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym;
b) ocena zachowania;
c) liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z kierunkiem
kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale,
d) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum
Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.
5. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają kandydaci:
a) pochodzący z rodziny wielodzietnej,
b) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie wydane na
podstawie odrębnych przepisów,
c) pochodzący z rodzin w których:
 sąd rodzinny orzekł rozwód lub separację rodziców
 jedno z rodziców nie żyje
 jedno z rodziców samotnie wychowuje dziecko
 żadne dziecko nie jest wychowywane wspólnie z jego rodzicem
d) objęci pieczą zastępczą

Przyjmowanie podań
1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej
niż trzech szkół ponadgimnazjalnych (mogą to być dwa typy szkół w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie).
2. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych pochodzący z terenu Powiatu Świdnickiego składają
podania w wersji elektronicznej. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają gimnazja
nadzorujące rekrutację swoich uczniów.
3. Kandydaci spoza Powiatu Świdnickiego składają podania i dokumenty w sekretariacie szkoły.

4. Kandydat składający dokumenty do wybranej szkoły posługuje się kopiami świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
5. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych składają podania w terminie od 1 do 23 czerwca
2016r. W tym czasie istnieje możliwość zmiany decyzji kandydata o wyborze szkoły i
przeniesienie podania do innej szkoły.
6. W terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. kandydaci do podania o przyjęcie dołączają:
1) kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył
(najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania);
2) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną
poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami
zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
3) 3 fotografie podpisane na odwrocie;
4) podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi);
5) kartę zdrowia z gimnazjum
6) zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe dotyczące kandydatów będących
laureatami - finalistami konkursów przedmiotowych
7) inne dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust. 2 Ustawy z dnia 6
grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z
2014r. poz. 7), tj.:
a) oświadczenie o wielodzietności kandydata
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub równorzędne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicami
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
7. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do 15 lipca 2016r.
8. Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły obowiązane są
potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole oraz złożyć oryginały dokumentów wraz z
zaświadczeniem lekarskim zawierającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów najpóźniej
do 26 lipca 2016r. do godz. 15:00.
9. Ostateczne ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół nastąpi do 27 lipca
2016r. o godz. 8:00.
10. Przekazanie informacji o wolnych miejscach w szkole nastąpi 27 lipca 2016r. o godz. 8:00.
11. Kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół w I naborze biorą udział w II naborze
i składają dokumenty do szkół dysponujących wolnymi miejscami do 1 sierpnia 2016r.
12. Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych do szkoły II naboru nastąpi nie później niż do
23 sierpnia 2016r. do godz. 8:00.
13. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni
od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów
ulegną zniszczeniu.

14. W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie zostanie
zakończone nie później niż 29 sierpnia 2016r.
Informacje dla kandydatów i rodziców:
a) szkoła
 strona internetowa www.mokrzeszow.edu.pl
e-mail: szkola@mokrzeszow.edu.pl
 w Punkcie Informacyjnym działającym od 02.03.2015 r. w sekretariacie szkoły –
od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątki od 7.30 do 19.00,
a w środy od 13:00 do 18:00 w internacie szkoły
 w sekretariacie szkoły tel.: 74 850 87 36, 74 850 87 96, fax: 74 850 87 00
 elektroniczna rekrutacja: dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat
b) punkt miejski
przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Matejki 7 w Wałbrzychu, tel. (74) 842 22 43

Serdeczne zapraszamy

Zał. Nr 1
do Zasad rekrutacji kandydatów do
szkół
ponadgimnazjalnych
w
Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Mokrzeszowie na rok
szkolny 2016/2017

Przykład przeliczenia wyniku procentowego
uzyskanego z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego
na punkty rekrutacyjne

Zakres egzaminu

Wynik %

j. polski
72%
historia i WOS
64%
matematyka
68%
przedmioty przyrodnicze
83%
(biologia, chemia, fizyka, geografia)
j. obcy na poziomie podstawowym
93%
Razem punktów rekrutacyjnych:

Ilość pkt. rekrutacyjnych
7,2 pkt.
6,4 pkt.
6,8 pkt.
8,3 pkt.
9,3 pkt.
38 pkt.

