
Regulamin rekrutacji po gimnazjum 

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  

im. Franciszka Stefczyka  

w Czernichowie na rok szkolny 2019/2020 

 

opracowany na podstawie: 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r., poz.1943, ze 

zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., 

 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U  

z 2017 r., poz.586), 

 

w sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

szkół i przedszkoli 

 ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla 

absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj.: dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły I 

stopnia oraz na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 

2019/2020. 

 

 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie 

prowadzi nabór do następujących szkół: 

Szkoły ponadgimnazjalne 

  Liceum Ogólnokształcące  

Klasa  Przedmioty rozszerzone 

1A Geografia, biologia 

1B Geografia, biologia 

 Technikum  

Klasa  Zawód Przedmioty rozszerzone 

1A  Technik ekonomista Geografia, matematyka 



1B  Technik weterynarii 

Biologia, chemia 

lub 

Biologia, język angielski  

lub 

Chemia, język angielski 

1C Technik hotelarstwa Język angielski, geografia 

1D technik hodowca koni Biologia, język angielski 

1E Technik geodeta Fizyka, matematyka 

1F Technik handlowiec Geografia, matematyka 

1G Technik agrobiznesu  Język obcy, matematyka 

1H Technik obsługi turystycznej Język obcy, geografia 

1I Technik ochrony środowiska Chemia, matematyka 

1J Technik organizacji reklamy Geografia, informatyka 

1K Technik rolnik Biologia, język angielski 

1L Technik spedytor Geografia, matematyka 

1 Ł Technik żywienia i usług gastronomicznych Chemia, język angielski  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa ( Szkoła Branżowa I stopnia ) 

Klasa   

1A ( wielozawodowa ) 

cukiernik, elektryk, fryzjer, 

kucharz, monter izolacji 

budowlanych, murarz-tynkarz, 

piekarz, pszczelarz, rolnik, 

ślusarz, sprzedawca, 

wędliniarz, lakiernik, mechanik 

pojazdów samochodowych 

 

Rekrutację i kwalifikację kandydatów prowadzi szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna 

powołana przez zarządzenie wewnętrzne dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie nr 6/2019 z dnia 14 marca 2019 r. 

§ 1 

1) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wybierają klasę, w 

której chcą podjąć naukę: 

a) w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym, 

b) w 4-letnim Technikum, 

c) w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej  - Szkoły Branżowej I stopnia. 

2) Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych dokonują rejestracji internetowej.                            

W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów. 



3) Kandydaci do szkół składają w szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do szkoły - 

wydruk rejestracji internetowej. 

4) Rejestrację kandydatów spoza powiatu krakowskiego prowadzą szkoły pierwszego 

wyboru.  

§ 2 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 

na podstawie załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr  10/19  

Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły, których gimnazja nie należą do 

systemu rekrutacji elektronicznej, składają w szkole dokumenty (wniosek o 

przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, kopię 

lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię lub oryginał zaświadczenia o 

wynikach egzaminu gimnazjalnego) w terminach wyznaczonych w  załączniku Nr 1 

do Zarządzenia Kuratora Oświaty. 

2. Wszystkie dane dotyczące kandydatów z gimnazjów spoza systemu elektronicznej 

rekrutacji ubiegających się o przyjęcie do Zespołu Szkół, jako szkoły pierwszego 

wyboru, zostaną wprowadzone przez szkolnego administratora systemu. 

3. Po zakwalifikowaniu się na listę kandydatów, należy uzupełnić dokumenty 

potwierdzające wolę nauki w szkole w terminie wyznaczonym w  załączniku Nr 1 do 

Zarządzenia Kuratora Oświaty. 

§ 3 

1. Do dokumentów potwierdzających wolę nauki w szkole ponadgimnazjalnej należy 

dołączyć: 

 dwie fotografie podpisane na odwrocie (nazwisko, imię, data urodzenia), 

 kandydaci do klas technikum zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie 

z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzana jest we 

wszystkich szkołach w przypadku posiadania wolnych miejsc. Wyniki tej rekrutacji 

(w szkołach objętych systemem elektronicznym) administrator systemu rekrutacji 

wprowadza do systemu elektronicznego po jej zakończeniu. 

3. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do 

wybranych szkół w pierwszym terminie. 

 

4. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami. 

 



§ 4 

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje: 

1. liczba punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu na zakończenie nauczania 

gimnazjalnego, 

2. liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia 

gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego , matematyki i dwóch 

obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną, 

3. inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum. 

4. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco: 

 celujący  18 punktów 

 bardzo dobry  17 punktów 

 dobry  14 punktów 

 dostateczny   8 punktów 

 dopuszczający   2 punkty 

 

1. Przedmioty punktowane ze świadectwa ukończenia gimnazjum 

Typ szkoły Przedmioty punktowane do wszystkich klas pierwszych 

Liceum 

Ogólnokształcące 

1. Język polski 

2. Matematyka  

3. Geografia 

4. Biologia  

Technikum w zawodzie : 

Technik ekonomista 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Geografia 

Technik weterynarii 

1. Język polski 

2. Matematyka  

3. Biologia 

4. Chemia  

Technik hotelarstwa 

1. Język polski 

2. Matematyka  

3. Język angielski 

4. Geografia 

Technik hodowca koni 
1. Język polski 

2. Matematyka  



3. Biologia 

4. Chemia 

 

Technik geodeta 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Fizyka 

 

Technik handlowiec 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Geografia 

Technik agrobiznesu 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Geografia 

Technik obsługi turystycznej 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Geografia 

Technik ochrony środowiska 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Chemia 

Technik organizacji reklamy 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Geografia 

 

Technik rolnik 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Biologia 

 

Technik spedytor 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Geografia 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Biologia 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1. Język polski 



w zawodach ( klasa 

wielozawodowa ): 

cukiernik, elektryk, fryzjer, 

kucharz, monter izolacji 

budowlanych, murarz-tynkarz, 

piekarz, pszczelarz, rolnik, 

ślusarz, sprzedawca, 

wędliniarz, lakiernik, 

mechanik pojazdów 

samochodowych, 

2. Matematyka 

3. Język angielski 

4. Geografia 

 

 za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów 

  za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty: 

finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego  10 punktów 

 laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego   7 punktów 

 finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego   5 punktów 

 finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich  10 punktów 

 laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich    7 punktów 

 finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich   5 punktów 

 finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego   7 punktów 

 laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego   5 punktów 

 finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego   3 punkty 

  

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

artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 

punktów. 

 Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu  - 3 punkty 

§ 5 

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają 

pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły. 

Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych będzie tworzona 

na podstawie liczby punktów uzyskanych z uwzględnieniem warunków zawartych w §3 i §4.  

§ 6 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego , Szkoły Policealnej  dla dorosłych i  

Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych wydziału zaocznego  odbywać się będzie na 



podstawie załącznika Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia Nr  10/19  Małopolskiego Kuratora Oświaty 

z dnia 29 stycznia 2019 roku. 

 

 


