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Regulamin 
przyjmowania kandydatów  

do klas pierwszych  
oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe 
w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych 

im. Synów Pułku 
w Lesznie na rok szkolny 2018/2019 
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§ 1 
 

 

1) Ustala się zasady rekrutacji  do klas pierwszych  w Zespole Szkół Rolniczych – Budowlanych w Lesznie 

na podstawie:  

a) art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 

ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 

ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) oraz § 11 pkt 2 

rozporządzenia 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) zarządza się, co następuje: 

b) zarządzenie nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  z dnia 30 stycznia 2018 r. 

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, 

organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 

sportowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1129 

 

2) Niniejsze kryteria regulaminu stanowią podstawę przyjęcia absolwentów gimnazjów do: 

Technikum Nr 3  

w zawodach: 

a) Technik architektury krajobrazu 

b) Technik budownictwa 

c) Technik ogrodnik 

d) Technik rolnik 

e) Technik weterynarii 

f) Technik żywienia i usług gastronomicznych 

g) Technik robót wykończeniowych w budownictwie 

oraz  

 Szkoły Branżowej I stopnia Nr 3 

 w zawodach: 

a) Jeździec 

b) Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 

c) Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

d) Murarz – tynkarz 

e) Ogrodnik 

f) Rolnik 

g) Stolarz 
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§ 2 

 

1. Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną powołuje dyrektor szkoły  

a zatwierdza Rada Pedagogiczna. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania 

komisji jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza 

lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

 

2. W skład komisji wchodzą zastępca dyrektora jako przewodniczący  

oraz wyznaczeni nauczyciele. 

3. Komisja rekrutacyjna realizuje wszystkie zadania związane z przygotowaniem, 

przeprowadzeniem i zakończeniem rekrutacji. 

4. Komisja rekrutacyjna  zatwierdza wygenerowaną listę  kandydatów przyjętych do klas 

pierwszych. 

 

§ 3 

 

1. Nabór do  Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych  jest realizowany w ramach rekrutacji 

elektronicznej dla Szkół ponadgimnazjalnych Miasta Leszna. 

2. Nabór na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 14 maja 2018 r. i będzie trwał do 30 

maja 2018 r. do godziny 15:00. 

 
 

 

§ 4 

Dokumenty obowiązujące kandydatów: 

1. Elektroniczne podanie złożone na portalu rekrutacyjnym 

2. Dwie fotografie 

3. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o przydatności do wybranego zawodu 

4. Poświadczone przez dyrektora szkoły  kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum 

i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

5. Inne potwierdzające osiągnięcia zgodnie z  punktami 6 i 7  z § 5  

6. Dostarczenie umowy podpisanej z pracodawcą w zawodach: murarz-tynkarz, stolarz, 

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (do 17 sierpnia 2018) 
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§ 5 

 

O przyjęciu do klas pierwszych decyduje ilość punktów uzyskana wg następujących 

kryteriów.  

 

 
Lp.  

OCENIANE KRYTERIUM  PUNKTACJA  ŁĄCZNIE  

PRZEDMIOTY WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM  

1.  Język polski  Ocena:  

celująca – 18 punktów  

bardzo dobra – 17 

punktów  

dobra – 14 punktów  

dostateczna – 8 punktów  

dopuszczająca – 2 punkty  

 

m
a

x
 7

2
 p

u
n

k
ty

 

2.  Matematyka  

3.  Pierwszy punktowany przedmiot:  język obcy nowożytny (język 

angielski lub niemiecki -uwzględnia się wyższą ocenę)  

4.  Drugi punktowany przedmiot: 

technik architektury krajobrazu:  geografia  

technik ogrodnik:  geografia  

technik budownictwa: fizyka 

technik rolnik: biologia 

technik weterynarii: chemia lub biologia (uwzględnia się ocenę 

wyższą) 

technik żywienia i usług gastronomicznych: chemia 

dla zawodów w szkole branżowej I stopnia: informatyka 

DODATKOWA AKTYWNOŚĆ LUB OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA  

5.  Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  7 punktów  

m
a

x
 1

0
 

p
u

n
k
tó

w
 

6.  Angażowanie się w aktywność społeczną, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  

Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia aktywność, która jest 

poświadczona poprzez wpis na świadectwo ukończenia 

gimnazjum  

3 punkty 

LAUREACI, FINALIŚCI ORAZ KANDYDACI, KTÓRZY UZYSKALI WYSOKIE MIEJSCA W ZAWODACH WIEDZY, 

ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH  

7.  Szczegółowe informacje dotyczące zawodów uwzględnianych w 

postępowaniu rekrutacyjnym zawarte są w załączniku Nr 1.  

Ważne: Komisja rekrutacyjna uwzględnia osiągnięcia, które są 

poświadczone poprzez wpis na świadectwo ukończenia 

gimnazjum  

Wykaz zawodów wiedzy, 

artystycznych i 

sportowych, ustalony przez 

Wielkopolskiego Kuratora 

Oświaty uwzględniany w 

postępowaniu 

rekrutacyjnym na rok 

szkolny 2018/2019 

Załącznik Nr 1 

m
a

x
 1

8
 p

u
n

k
tó

w
 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO  

8.  część humanistyczna  

 j. polski (100% = 20 pkt.)  

 historia i WOS (100% = 20 pkt.)  

 

część matematyczno-przyrodnicza  

 matematyka (100% = 20 pkt.)  

 przedmioty przyrodnicze (100% = 20 pkt.)  

 

część z j. obcego nowożytnego – poziom podstawowy (100% = 20 

pkt.)  

Wynik przedstawiony w  

procentach  mnoży się 

przez 0,2  

m
a

x
 1

0
0

 p
u

n
k
tó

w
 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA  200  

 

 Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności  przyjmowani są  

laureaci  lub finaliści  ogólnopolskich olimpiad  przedmiotowych oraz laureaci  konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

   

Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów 

potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia. 
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§ 6 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje 

się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 

łącznie 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. 

Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. 

 

§ 7 

1. O kolejności na liście kandydatów do danej klasy pierwszej szkół dla młodzieży 

decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z § 5 regulaminu przyjęć. 

 

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów do klas pierwszych szkół dla młodzieży 

jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo przyjęcia do Zespołu Szkół Rolniczo - 

Budowlanych w Lesznie mają kandydaci, którzy złożyli dokumenty zaznaczając, że jest 

to szkoła pierwszego wyboru. 

 

§ 8 

 

W postępowaniu rekrutacyjnym obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznych 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego 

dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej 

ucznia.  
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§ 9 

 

Terminarz 

 

Lp.  

Rodzaj czynności 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin 

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

uzupełniającym 

1.  Złożenie wniosku o przyjęcie  

do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

o których mowa w art. 20t ust.2 ustawy1  (z wyjątkiem 

świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

oraz w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe zaświadczenia lekarskiego zawierającego 

orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu). 

od 14 maja 

2018 r. 

do 30 maja 

2018 r.  

do godz. 15.00 

 

 

 

 

od 1 sierpnia 

2018 r.  

do 3 sierpnia 

2018 r.   

do godz. 15.00 

 

2.  Kandydat do klasy  sportowej – piłka nożna, 

przedkłada orzeczenie lekarskie o zdolności do 

uprawiania piłki nożnej wydane przez lekarza 

specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub 

innego uprawnionego lekarza 

do 4 czerwca 

2018 r. do 

godziny 15:00  

3 sierpnia 2018 r. 

do 15:00 

3.  Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla 

kandydatów do klasy sportowej (piłka nożna) 

 

6 czerwca 2018 

r.  od 10:00 

6 sierpnia 2018 r. 

od 10:00 

4.  Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną informacji o 

wynikach próby sprawności fizycznej do klasy 

sportowej (piłka nożna), uzyskanych przez 

poszczególnych kandydatów 

do 14 czerwca 

2018 r. 

do godz. 10.00  

 

do 7 sierpnia 

2018 r.  

do godz. 10.00 

5.  Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/lub 

zmiany kolejności wybranych szkół 

 

od 15 czerwca 

2018 r.  

do 19 czerwca 

2018 r.  

do godz. 15.00 

 

nie dotyczy 

6.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie  

do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz 

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego 

 
od 22 czerwca 

2018 r.  

do 25 czerwca 

2018 r.  

do godz. 15.00 

 

nie dotyczy 

 

7.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, 

w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t 

ust. 7 ustawy 1 

 

do 26 czerwca 

2018 r. 

 

 

do 9 sierpnia 

2018 r.  

 

8.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  

i kandydatów niezakwalifikowanych 

11 lipca 2018 r. 

godz. 10.00 

24 sierpnia 2018 

r.  

godz. 10.00 

 

                                                 
1
 Ustawa 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.  
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9.  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 

zawodowe skierowania na badanie lekarskie 

kandydatowiz listy kandydatów zakwalifikowanych, w 

przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o 

wyborze tej szkoły 

 

 

do 12 lipca 2018 

r. 

 

 

 

do 27 sierpnia 

2018 r.  

 

10.  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 

oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum 

i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, 

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 

 

 

 

do 19 lipca 2018 

r. 

do godz. 12.00 

 

 

 

 

do 30 sierpnia 

2018 r. 

do godz. 12.00 

11.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

 

20 lipca 2018 r.  

godz. 13.00 

 

31 sierpnia 2018 

r. 

godz. 13.00 

12.  Poinformowanie przez dyrektora szkoły 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych 

miejsc w szkole 

20 lipca 2018 r.  

godz. 15.00 

31 sierpnia 2018 

r. godz. 13.00 

13.  Dostarczenie umowy podpisanej z pracodawcą w 

zawodach: murarz-tynkarz, stolarz, mechanik-

operator pojazdów i maszyn rolniczych 

 

do 17 sierpnia 

2018 r.  

do 29 sierpnia 

2018 r. 

 

§ 10 

 

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe  dla dorosłych podlegają odrębnym kryteriom 

rekrutacyjnym. 

 

§ 11 

 

Niniejsze kryteria regulaminu stanowią podstawę przyjęcia kandydatów pełnoletnich po 

ukończeniu gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub 

podstawowej. 

W Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych możliwe jest ukończenie następujących 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych: 

 

1.Kucharz: 

 Kwalifikacja TG.07 Przygotowanie potraw i napojów  

 

2. Technik żywienia i usług gastronomicznych:  

Kwalifikacja TG.07 Przygotowanie potraw i napojów  

Kwalifikacja TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  

 

3. Technik architektury krajobrazu:  

Kwalifikacja RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 

krajobrazu  

Kwalifikacja RL.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją małej 

architektury krajobrazu  

 

4.Rolnik:  

Kwalifikacja RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej  

 

5. Technik rolnik:  

Kwalifikacja RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej  
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Kwalifikacja RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej  

 

6.Ogrodnik:  

Kwalifikacja RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 

7. Technik ogrodnik:  

Kwalifikacja RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych  

Kwalifikacja RL.18 Planowanie i organizacja upraw ogrodniczych  

 

8. Murarz-tynkarz  

Kwalifikacja BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich  

 

9. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 

 

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 

 

10. Technik budownictwa    

Kwalifikacja BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno- budowlanych  

Kwalifikacja BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów  

 

11. Stolarz  

Kwalifikacja AU.15 Wykonywanie wyrobów stolarskich  

 

12. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  

Kwalifikacja BD.04  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych   

 

13. Technik weterynarii 

Kwalifikacja RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 

Kwalifikacja RL.11 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych 

oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

 

14. Jeździec 

Kwalifikacja RL.06 Jeździectwo i trening koni 

 

§ 12 

 

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają dokumenty w sekretariacie szkoły. 

§ 13 

 

Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się na kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

 Podanie z kwestionariuszem osobowym kandydata 

 1 zdjęcie 

 Oryginał świadectwa ukończenia odpowiednio gimnazjum, szkoły 

ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej 

 Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

 

§ 14 

 

O uruchomieniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla dorosłych w danej kwalifikacji 

decyduje liczba zgłoszeń. 

 

 

 

                                     Dyrektor  

                   mgr inż. Franciszek Kaczmarek  


