
ZASADY REKRUTACJI 

do szkół ponadpodstawowych na podbudowie szkoły podstawowej rok szkolny 2021/2022 

w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich 

 

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół 

ponadpodstawowych. 

 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin  

w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin w postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz  

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 17 maja 2021 r. 

do 21 czerwca 2021 r., 

do godz. 15.00 

od 3 sierpnia 2021 r. do 5 

sierpnia 2021 r. do godz. 

15.00 

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziałów przygotowania 

wojskowego w szkole ponadpodstawowej wraz  

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 17 maja 2021 r. do 31 

maja 2021 r. do godz. 15.00 

od 3 sierpnia 2021 r. do 5 

sierpnia 2021 r do godz. 

15.00. 

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie  

o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, 

w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie,  

z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje 

od 25 czerwca 2021 r.  

do 14 lipca 2021 r.  

do godz.15.00 

 



4. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły 

terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności 

kandydatów do oddziałów przygotowania wojskowego 

do 14 maja 2021 r. 

5. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do 

oddziałów przygotowania wojskowego 

od 1 czerwca 2021 r.  

do 14 czerwca 2021 r. 

od 6 sierpnia 2021 r. do 10 

sierpnia 2021 r. 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach. w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanej  

z ustaleniem tych okoliczności. 

do 14 lipca 2021r. 5 sierpnia 2021 r. 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych 

przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności 

wskazanych w oświadczeniach. 

do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych. 

22 lipca 2021 r. 
 

16 sierpnia 2021 r. 

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 

skierowania na badanie lekarskie i psychologiczne  

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. WAŻNE: szkoła 

wydaje tylko jedno skierowanie na badania lekarskie dla danego 

zawodu. 

od 17 maja 2021r. 

do  26 lipca 2021 r.  
 

od 3 sierpnia 2021r. do 13 

sierpnia 2021 r. 

7.  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w 

uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a 

w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

od 23 lipca 2021 r.  

do 30 lipca 2021 r.  

do godz. 15.00 

od 17sierpnia 2021r. do 20 

sierpnia 2021 r. do godz. 

15.00 



zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i 

orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem.* 

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
2 sierpnia 2021 r. do godz. 

14.00 
23 sierpnia 2021 r. 

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc  

w szkole. 

2 sierpnia 2021 r. 
 

23 sierpnia 2021 r 

10. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia 
do 5 sierpnia  2021r. 26 sierpnia 2021 r. 

11. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia 

12. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy 

przyjęcia 



13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej 
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 

 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat 

pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 

20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację 

składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń 

został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r 

Dodatkowe informacje: 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane 

załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Przepisy § 11baaww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list 

kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na 

stronach internetowych tych jednostek. 

 

 

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej. 

 



Lp. Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty Punktacja Razem 
1. Liczbowo określona ocena z języka polskiego 

celujący – 18 pkt. 

bardzo dobry – 17 pkt.  
dobry – 14 pkt. 

dostateczny – 8 pkt. 
dopuszczający – 2 pkt. 

max 18  punktów max 100 punktów 

2. Liczbowo określona ocena z matematyki 

celujący – 18 pkt. 

bardzo dobry – 17 pkt.  

dobry – 14 pkt. 

dostateczny – 8 pkt. 

dopuszczający – 2 pkt. 

max 18  punktów 

3. Liczbowo określona ocena z języka obcego 

celujący – 18 pkt. 

bardzo dobry – 17 pkt.  

dobry – 14 pkt. 

dostateczny – 8 pkt. 

dopuszczający – 2 pkt. 

max 18  punktów 

4. Liczbowo określona ocena z informatyki 

celujący – 18 pkt. 

bardzo dobry – 17 pkt.  

dobry – 14 pkt. 

dostateczny – 8 pkt. 

dopuszczający – 2 pkt. 

max 18  punktów 

5. Świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów 

6. 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty 

na podstawie zawartych porozumień: 
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 

10 punktów, 

max 18  punktów 



b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 

ustawy o systemie oświaty: 
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;  

3)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:  
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 

– przyznaje się 10 punktów,  
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 

punktów, 
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 



4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo 

turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, 

przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o 

systemie oświaty:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,  
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,  
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 7 punktów,  
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 3 punkty,  
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 2 punkty;  

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż 

wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,  
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,  
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,  
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.  

 



W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie 

tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

7. Aktywność społeczna kandydata, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu. 

3 punkty 

8. Przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

1) wynik przedstawiony w procentach z: 

    a)     języka polskiego (mnoży się przez 0,35) 

    b)  matematyki (mnoży się przez 0,35) 

    c)  języka obcego nowożytnego (mnoży się przez 0,3). 

 

 

max 35 punktów 

max 35 punktów 

max 30 punktów 
 

 

 

max 100 punktów 

  9. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do 

egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny:  

1) języka polskiego i matematyki 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 – przyznaje się po 10 punktów; 

 

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

    a)  celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

    b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

    c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

    d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

    e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty. 

 

 

max 70 punktów 

 

 

 

 

 

 

max 30 punktów 

 

 

 

max 100 punktów 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem 

ósmoklasisty, 

 



przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego 

przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na 

punkty, ocenę wyższą z języka obcego nowożytnego. 

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA 200 PUNKTÓW 

 

 

W  przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie pierwszym na II etapie przyjmuje się kandydatów z problemami 

zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na etapie drugim lub gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na III etapie 

brane są pod uwagę łącznie kryteria:  

1. Wielodzietność rodziny kandydata  

2. Niepełnosprawność kandydata  

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata  

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata  

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą  

 

 

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół ponadpodstawowych 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie 

zawodowe składają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu. 



Szkolna komisja rekrutacyjna 22 lipca 2021r. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów 

niezakwalifikowanych do szkoły zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

 

Szkolna komisja rekrutacyjna 2 sierpnia 2021r. . podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów 

nieprzyjętych do szkoły zawierającą imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. 

 

Niezależnie od wyżej określonych zasad, w pierwszej kolejności przyjmowani są: laureaci i  finaliści ogólnopolski konkursów przedmiotowych. 

 

 

 

Opracowano na podstawie aktów prawnych: 

• zasady przyjmowania do publicznych szkół 

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) –  rozdział 6 (art. 130 – 164) 

• szczególne zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) – § 11baa 

• sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji, szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) 


