
 
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU  NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 DLA KANDYDATÓW BĘDĄCYCH ABSOLWENTAMI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.  
 

Podstawa prawna: 
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 oraz 
rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 
§1 

  
O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej technikum 5 letniego (technik leśnik) i branżowej szkoły I stopnia 
(operator maszyn leśnych) decydują następujące kryteria:  

  
1) Liczbę punktów uzyskanych z egzaminu ósmoklasisty w procentach przelicza się następująco : 

 język polski (x %*0,35) 

 matematyka (x %*0,35) 

 język obcy nowożytny (x %*0,3) 
 

2) Oceny z przedmiotów edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

 język polski 

 matematyka 

 język nowożytny – podstawa 

 biologia 
 
3) Przeliczanie na punkty ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z ww. przedmiotów odbywa się w 

następujący sposób: 

 celujący                 -18 punktów 

 bardzo dobry                - 17 punktów 

 dobry    - 14 punktów 

 dostateczny   - 8 punktów 

 dopuszczający                - 2 punkty 
 
4) Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  7 punktów. 

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

formie wolontariatu – 3 punkty 
6) Za szczególne osiągnięcia max 18 punktów. 
 
7) 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, 
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

 
8) 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 
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; 
 



9) 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; 

 
10) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 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, 
11) 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. 

12) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 
artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o 
którym mowa w ust. 1, 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. 

13) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 
44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, 
matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o 
których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 
- celującym – przyznaje się po 30 punktów, 
- bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 
- dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 
- dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 
- dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów. 
b) języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w 
art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, oceny wyrażonej w stopniu: 
- celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
- bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
- dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
- dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 
- dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 



 
§2 

 
Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu odbywa się wg określonych 
terminów: 

 
 
 
 
  
§3 

 
 

1) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy I Technikum i Branżowej I stopnia składa w sekretariacie szkoły 
następujące dokumenty: 
a) wniosek o przyjęcie do szkoły; 
b) zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych; 
c) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wyrażeniu woli uczestnictwa w lekcjach religii; 
d) zgoda rodzica/prawnego opiekuna na wyjazdy i wyjścia poza teren szkoły, organizowane przez szkołę, 

oraz zgoda na podjęcie działań niezbędnych do ratowania zdrowia i życia dziecka; 
e) zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka na lekcje wychowania do życia w rodzinie; 
f) zgoda rodzica/prawnego opiekuna na wykorzystanie wizerunku dziecka;  
g) 2 fotografie podpisane na odwrocie; 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata  warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 17 maja 2021r. 
do 21 czerwca 2021r. 

do godz. 15.00 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o 

zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  
kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których 

kandyduje 

od 25 czerwca 2021 r. 
do 14 lipca 2021 r. do 

godz. 15.00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w 
oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego 

komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych 
okoliczności. 

do 21 lipca 2021 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 

niezakwalifikowanych 

22 lipca  2021 r. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe 
skierowania na badanie lekarskie 

od 17 maja 2021r. do 26 
lipca 2021r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, 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 przeciwskazań zdrowotnych do 
podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem**. 

 

od 23 lipca 2021r. do 30 
lipca 2021r. do godz. 

15.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

2 sierpnia 2021 r.  
- do godz. 14.00 



h) kartę zdrowia ucznia; 
i) wniosek z bilansu zdrowia ucznia kończącego szkołę; 
j) orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu; 
k) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych i 

konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim 
(dotyczy laureatów konkursów); 

2) Uczniowie przyjęci, starający się o przyjęcie do internatu składają w sekretariacie szkoły następujące 
dokumenty: 
a) wniosek o przyjęcie do internatu; 
b) umowę o zakwaterowanie ucznia w internacie (umowa będzie podpisana z dniem 1 września b.r.); 

Druki dokumentów można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.tlrogoziniec.pl.  

3) Skierowanie na badania lekarskie wydawane jest w sekretariacie szkoły. 

 
 

§4 
1) W pierwszej kolejności przyjmowani będą laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez 

kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty 
wskazane w wykazie MEN. 

2) O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum Leśnego lub klasy I Branżowej Szkoły I st. decyduje 
łączna liczba uzyskanych punktów. 

3) Jeżeli kandydatów jest dokładnie tylu (lub mniej), ile planowanych miejsc, rekrutacja kończy się na tym 
etapie. 

4) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę 
następujące kryteria: 

a) problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 
zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 
poradni specjalistycznej, o ile nie stanowią one przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu na wybranym kierunku; 

b) wielodzietność rodziny kandydata (czyli rodziny wychowującej troje i więcej dzieci), 
c) niepełnosprawność kandydata, 
d) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata, 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

http://www.tlrogoziniec.pl/

