
ZASADY REKRUTACJI 

w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej 
na rok szkolny 2018/2019 

do szkół dla młodzieży 
 

PODSTAWA PRAWNA 
 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

 

2. 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 (Dz. U. poz. 586). 

 

3. Zarządzenie nr 5/2018 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego 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 1, pkt 2 lit. c, f, ustawy - 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz na semestr pierwszy klas 

I publicznych szkół policealnych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 

2018/2019.  

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej 

 

• Technikum w zawodzie: 
 

➢ technik agrobiznesu, 

➢ technik informatyk, 

➢ technik turystyki wiejskiej, 

➢ technik ochrony środowiska, 

➢ technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 

➢ technik grafiki i poligrafii cyfrowej. 

  

• Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie: 

 

 rolnik  

 

mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 

 
INNOWACJA EDUKACYJNA 

w klasach: 

 technik agrobiznesu 

 technik informatyk 

 technik grafiki i poligrafii cyfrowej 

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

 technik turystyki wiejskiej 

 technik ochrony środowiska 

  
 istnieje możliwość wyboru uczęszczania na zajęcia z innowacji mundurowych 

z zakresu Służby Policyjnej, Wojskowej albo Strażackiej! 



2. Dokumenty jakie należy złożyć od 14 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.: 

 

• podanie na druku ustalonym przez szkołę 

 

Po zakończeniu roku szkolnego od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. kopię: 
 

• świadectwa ukończenia gimnazjum, 

• zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

 

Podczas potwierdzania woli nauki do 6 lipca 2018 r. (do godz.14.00): 

 

• 2 fotografie (opisane na odwrocie: imię i nazwisko), 

• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, 

• oryginał zaświadczenia z OKE o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie. 

 
3. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich 

punktów rekrutacyjnych. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 

rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym: 

• sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych, 

• kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 

indywidualny program lub tok nauki, 

• kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, 

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

• niepełnosprawność obojga rodziców, 

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

• samotne wychowywania kandydata przez jedno z rodziców. 

 
Jeżeli powyższe kryteria nie są rozstrzygnięte decyzję o przyjęciu podejmuje szkolna komisja 

rekrutacyjno-kwalifikacyjna. 

  

4. O przyjęciu do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów za: 

 

 Egzamin gimnazjalny(maksymalnie 100 punktów), 

 Za świadectwo z wyróżnieniem – 7 punktów, 

 Za szczególne osiągnięcia zgodnie z Rozp. MEN(z dn. 14.03.2017 r., Dz.U.poz.586) 

w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów – maksymalnie 18 

punktów, 



 Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, 

działalność na rzecz środowiska szkolnego, udział w projekcie o zasięgu wojewódzkim – 

3 punkty, 

 Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z 4 przedmiotów: języka polskiego, 

matematyki, geografii i języka obcego. Oceny punktowane są następująco: 

 

- celujący 18 pkt, 

- bardzo dobry 17 pkt, 

- dobry 14 pkt, 

- dostateczny 8 pkt, 

- dopuszczający 2 pkt. 

 

Za oceny na świadectwie można uzyskać 72 punkty. 

 

Razem maksymalnie można uzyskać 200 punktów. 

 

5. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą składać dokumenty do nie więcej niż trzech 

szkół. W procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym posługują się uwierzytelnionymi kopiami 

następujących dokumentów: 

• świadectwa ukończenia gimnazjum, 

• zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, kandydaci po zapoznaniu 

się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole. 

 

6.Potwierdzenie wymaga złożenia w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oryginałów 

dokumentów: 

• świadectwa ukończenia gimnazjum, 

• zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

• świadectwa zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kształcenia w określonym zawodzie. 

 

7. Nie złożenie potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 6 jest równoznaczne z rezygnacją 

kandydata z podjęcia nauki w szkołach Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, 

co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych. 

 

8. Wiek kandydatów – nie przekroczone 18 lat. 

 

9. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Branżowej I stopnia i Technikum muszą 

posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kształcenia w określonym zawodzie. 



Badania takie będą przeprowadzane na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana 

Pawła II w Radzyniu Podlaskim(terminy zostaną przekazane dyrektorom gimnazjów). 

 

10. Kalendarium procedury rekrutacyjno - kwalifikacyjnej dla absolwentów gimnazjów 

przedstawia się następująco: 

KALENDARZ REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW 

na rok szkolny 2018/2019 

 

 

1. Składanie przez kandydatów podań podpisanych przez rodziców lub prawnych 

opiekunów.  

 

od 14 maja 2018 do 15 czerwca 2018 roku 

 

2. Składanie przez kandydatów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń 

o wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.  

 

od 22 czerwca 2018 do 26 czerwca 2018 roku 

 

3. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia (sekretariat szkoły): 

 

4 lipca 2018 roku, o godz. 10.00 

 

4. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole   poprzez złożenie 

oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum  

i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego 

w ostatnim roku nauki w gimnazjum (o ile wcześniej nie zostały dostarczone) 

 

do 6 lipca 2018 roku (do godz. 14.00) 

5.  Publikacja list przyjętych do szkoły oraz wolnych miejsc(sekretariat  szkoły). 

 

9 lipca 2018 roku, o godz. 12.00 

 
Dokumenty, jakie należy złożyć:  

1)  podanie na druku ustalonym przez szkołę,  

2)  świadectwo ukończenia gimnazjum,  

3)  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  

4)  2 fotografie formatu legitymacyjnego, 

5)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do 

kształcenia w określonym zawodzie. 

 

Dyrekcja szkoły: mgr inż. Beata Żurawska- Polkowska 

Adres internetowy: http://www.zsr.powiatradzynski.pl 

Adres poczty elektronicznej: zsrwolaosowinska@wp.pl 

Telefon/fax.: sekretariat (81) 85-74-189 

 

 

 


