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Regulamin rekrutacji kandydatów

do Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

-Rozporządzen.ie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przepro.wq.dzari.!

postępo;ania  rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego do publicznych  przedszkoli, szkół,
placówek i centrów (Dz. U. z dnia 11 września 2019 r., poz. 1737);
-  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprayie.  szczególryęh

rozwi-ązań -w okresie czasowego ograniczen.ia funkcjonowania jednostek systemu. ?światy w związku
z zapób.ieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zT.)
- Rózpor;ądzenie -MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprayię szczegól?yęh

roz;iązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
-Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Ośw.iaty Nr 5 z dnia 29 stycznia 2020 r. (zał. nr 1).

1.   Rekrutację  do  szkoły  przeprowadza  szkolna  komisja  rekrutacyjna  powoływana  przez  Dyrektora

Szkoły.

2.   Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie do dyrektora szkoły.

3.   0  przyjęcie do  klasy pierwszej  liceum  ogólnokształcącego, technikum,  branżowej szkoły  1  stopnia

mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

4.   0   przyjęcie   do   klasy   pierwszej   branżowej   szkoły   11   stopnia   mogą   ubiegać   się   absolwenci

zasadniczej szkoły zawodowej oraz absolwenci branżowej szkov 1 stopnia.

5.   Kandydaci  ubiegający  się  o  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  szkoły  ponadpodstawowej  prowadzącej

kształcenie    zawodowe    muszą    posiadać    zaświadczenie    lekarskie    o    braku    przeciwwskazań

zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

6.    Kandydat   ubiegający  się   do   klasy   pierwszej   szkoły   ponadpodstawowej   dla   młodzieży   może

w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymać maksymalnie 200 punktów.

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

7.  Ząsady Drzvznawania punktów za ocenv uzvskane w szkole DodsEwwei i szczefiólne osląfĘnięcia uEzpją:

1)    Przeliczanie na punkty wników eEzaminu Ósmoklasisnz -maksymalnie 100 punktów:
• język polski -0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
• matematyka -0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
• język obcy nowożytny -0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

W przypadku osób zwolnionvch z obowiazku przvstaDienia do eizaminu ósm?kląs}PL p.rzel.icz? się Ta pTnp/ oceny
z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i m'atematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym -przyznaje się po 35 punktów,



b) bardzo dobrym -przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym -przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym -przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym -przyznaj.e się po 10 punktów;
2) języka obcego no`Arożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym -przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym -przyznaje się 25 punktów,

c) dobrym -przyznaje się 20 punktów,

d) dostatecznym -przyznai.e.się 10 punktów,

e) dopuszczającym -przyznaj.e się 5 punktów.

PRZELICZANIE NA PUNl(TY OCEN Z JEZYKA POLsl(lEGO, MATEMATYl(l 1 DWócłl WYBRANYCH, OBOWIAZKOWYcl'1

ZAJEĆ EDUKACYJNYCH WYMIENIol\IYU NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA Szl(OŁY PODSTAWOWEJ
-maksymalnie 100 punktów:

a.    celujący-18 punktów

b.    bardzo dobry-17 punktów

c.    dobry-14punktów

d.    dostateczny-8 punktów

e.    dopuszczający-2 punkty.

PUNKTOWANE OBOWIAzl(OWE ZAJECIA EDUKACYJNE:

A.     Liceum oEólnokształcace:

a)     język polski,

b)     matematyka,
c)     język obcy nowożytny,

d)     biologia lub geografia lub historia

8.    Technikum w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik infórmatyk, technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej:

a)     język polski,

b)     matematyka,
c)     język obcy nowożytny,

d)     fizyka lub informatyka

C.    Technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik architektury
krajobrazu:

a)     język polski,

b)     matematyka,

c)     język obcy nowożytny,

d)     biologia lub geografia lub historii

D.     Branżowa szkoła l stoDnia:

a)     język polski,

b)     matematyka,

c)     geografia,

d)    infomatyka



PRZEUCZAI\llE NA PUNKTY OSIAGNIEĆ WYMIENIONYCH NA śWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
-maksymalnie 18 punktów:

a)    ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem -7 punktów,

b)    uzyskanie   w  zawodach   wiedzy   będących   konkursem   o   zasięgu   ponadwojewódzkim   organizowanym

przez kuratorów oświaty na  podstawie zawartych porozumień:
>           tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów

>            tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów

>            tytułu finaliśty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punkiów,

c)    uzyskanie  w  zawodach  wiedzy  będących  konkursem  o  zasięgu   międzynarodowym   lub   ogólnopolskim

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

>           tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych -10 punktów

>            tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych -4 punktów

>            tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych -3 punktów,

d)    uzyskan:ie    w    zawodach    Mriedzy    będących    konkursem    o    zasięgu    woj.ewódzkim     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

>            tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów

>            tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -3 punkty,

e)    uzyskanie  wysokiego  miejsca  w  zawodach  wiedz\/  innych  n.ż  wczesnęj  wymienione,  artystyczn\m  lub  sportowych,

organizowanychprzezkuratoraośvriatylubinnepodmiotynateren.ieszkoĄ/,naszczeblu:

>    międzynarodowym-4 punlQ/

>   krawm-3punkty
>    wo!iewódzldm-2 i"nl®i

>    pcwiatowm-1punkt,
f)    w   przypadku   gdy   kandydat   ma   więcej   niż   jedno   szczególne   osiągnięcie   w   zawodach   wiedzy,

artystycznych,  sportowych  wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej.  maksymalna

liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

g)    3 i.unktv za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięć:

>    działalność   na   rzecz   innych   ludzi,   zwłaszcza   w   formie   wolontariatu   -   aktywna   współpraca

z domem dziecka, hospicjum, organizacjami charytatywnymi lub

>    działalność  na  rzecz  środowiska  szkolnego,  zwłaszcza  w  międzyszkolnych  organach  samorządów

młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

8.    W  przypadku  większej  liczby  kandydatów  niż  liczba  wolnych  miejsc  w  szkole  na   pierwszym  etapie

postępowania rekrutacyjmgo są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)   wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2)  wymienione   na   świadectwie   ukończenia   szkoły   podstawowej   oceny   z   języka   polskiego   i   matematyki

oraz  z  dwóch  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalonych  przez  dyrektora  danej  szkoły  jako  brane

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
3)   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4)   szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie   \q(ysokiego   miejsca   nagrodzonego   lub   uhonorowanego   zwycięskim   tytułem   w   zawodach

wiedzy,   artyst\/cznych   i   sportowych,   organizowanych   przez   kuratora   oświaty   albo   organizowanych

co najmniej  na szczeblu  powiatowym  przez inne podmioty działające  na terenie szkoły,  z wyjątkiem tytułu

laureata     lub     finalisty     ogólnopolskiej     olimpiady     przedmiotowej     oraz     tytułu     laureata     konkursu

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,



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

w formie wolontariatu;

9.    W   przypadku   równorzędnych  wyników  uzyskanych  na   pierwszym  etapie   postępowania   rekrutacyjnego,
na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  przyjmuje  się  kandydatów  zj±gEllemami  zdrowQ±nymL

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią

publicznejporadnipsychologiczno-pedagogicznej,wtympublicznejporadnispecjalistycznej.
10.  W   przypadku    równorzędnych   wyników   uzyskanych    na   drugim   etapie    postępowania    rekrutacyjnego

lub  jeżeH  po  zakończeniu  tego  etapu  dana  szkoła  nadal  dysponuje  wolnymi  miejscami,  na  trzecim  etapie

postępowania rekrut;cyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a)    wielodzietność rodziny kandydata,

b)    niepełnosprawność kandydata,

c)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.
11.  W procesie rekrutacyjnym kandydaci posługują się kopiami następujących dokumentów:

1)    świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, które jest równocześnie potwierdzeniem osiągnięć,

2) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

12.  Kopie  dokumentów,  o   których   mowa  w  pkt.  9   poświadcza   dyrektor  macierzystej  szkoły  podstawowej

kandydata.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Składanie wniosków do szkoły wraz z dokumentami 17.05 -21.06.21r.25.06-14.07.21r.

(podpisanego przeze co najmniej jednego rodzica/ opiekunaprawnego

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasistyPublikacjalistkandydatówzakwalifikowanych

3.
22.07.21r.

i niezakwalifikowanychPotwierdzeniewolipodjęcia nauki (dostarczenie oryginałów

4. 23 -30.07.21r.

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału
'    .  d       niao       nikachegzaminuósmoklasisty

zaswia   cze           wyPbl.k.alistkand datówp
rzyjętych 02.08.21r.5.6. u    lacJ                     yRekrutacjauzupełniająca

03 - 22.08.21r.

7. Publikacja list rekrutacji uzupełniającej 23.08.21r.

Dyrektor
ZESPÓI.    SZKÓŁ
ROLNICZYCH

w Kijamch
ł{ijany  19.  21-077 Spiczyn

tel. (0.81) 7577064; (ax (0-81) 7577006
Nip 713-10-07-383
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