
  Nakło Śląskie, 28.02.2020 r. 
 

R E G U L A M I N 
naboru  do klas pierwszych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Nakle Śląskim na rok szkolny 2020/2021 

Regulamin został opracowany przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez 
Dyrektora Zespołu Zarządzeniem Nr 1/2020 zgodnie z postanowieniem 

Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WE-KZ.537.10.2020 z dn. 24.01.2020 r. w sprawie zasad rekrutacji. 
 
 
 

 

I. Planowany nabór 
 

Lp Typ szkoły Profil/zawód 
Czas 
nauki 

Kwalifikacje w zawodzie Uwagi 

1. Technikum 

Technik architektury 
krajobrazu 

5  lat 

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych 
obiektów architektury krajobrazu 
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz 
konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu. 
Prawo jazdy kat. T 

Praktyki  
w warsztatach szkolnych, 
gosp. ogrodniczych, 
możliwość praktyk 
zagranicznych 

Technik hodowca koni 

R.19. Organizacja chowu i hodowli koni 
R.20. Szkolenie i użytkowanie koni 
     albo 
     Jeździectwo i trening koni. 
Prawo jazdy kat. T, jazda konna. 

Praktyki  
w warsztatach szkolnych, 
gosp. rolniczych, ośrodkach 
jeździeckich, stadninach koni, 
możliwość praktyk 
zagranicznych 

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

 
 T.6.  Sporządzanie potraw i napojów 
 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

Praktyki 
w szkolnych pracowniach 
żywienia, możliwość praktyk w 
zakładach gastronomicznych 

Technik rolnik 
   R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej 
 R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji Rolniczej 
 Prawo jazdy kat. T 

Praktyki  
w warsztatach szkolnych, 
gosp. rolniczych, możliwość 
praktyk zagranicznych 

technik mechanizacji 
rolnictwa i agrotroniki 

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i 
narzędzi stosowanych w rolnictwie. 
MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w 
rolnictwie. 
Prawo jazdy kat. B i T 

Praktyki  
w warsztatach szkolnych, w 
pracowniach u pracodawców 

Technik weterynarii 

R.9. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 
R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu 
usług weterynaryjnych 
R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu 
realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej 
Prawo jazdy kat. B 

Praktyki w zakładach pracy, 
lecznicach dla zwierząt 

2. 
Szkoła 

Branżowa I 
Stopnia 

Mechanik - operator 
pojazdów i maszyn 
rolniczych 

3 lata 

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi 
stosowanych w rolnictwie 
M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i 
urządzeń stosowanych w rolnictwie. 
 
Prawo jazdy kat. B i T 

Praktyki – warsztaty szkolne i 
zakłady pracy 

 
Kucharz 
 

TG.07 Sporządzenie potraw i napojów. 
Praktyki – warsztaty szkolne i 
zakłady gastronomiczne 

 

 
Dodatkowo dla wszystkich uczniów kształcących się w w/w zawodach możliwość przystąpienia do 
dodatkowych kursów z zakresu ochrony roślin, HACCP, ISSO, wózki widłowe, bukieciarstwo                        
i florystyka, kursy kombajnisty, kursy spawania i inne wynikające z potrzeb uczniów. 



 
 

II. Terminy składania wniosków wraz dokumentami przez kandydatów : 
 

1. O przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:   
  
                       11 maja 2020 r.–  23 czerwca 2020 r. do godz.15.00 
 
III.  Terminy rekrutacji: 
 

1. Do 24 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 
     - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły   
     ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków   
     poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji  
     rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 
 
 

2. Od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca  2020 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00 
– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 
szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 
 

 
3. Do 10 lipca 2020 r. od godz. 9.00 do godz. 15.00 
    - 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. 

 
4. 13 lipca  2020 r. do godz. 15.00 

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

 
5.  Od 11 lipca 2020 r. do 14 lipca 2020 r. do godz.15.00 

  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania    
     lekarskie. 
 
5.  Od 13 lipca do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00 

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata 
niepełnoletniego 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 o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
 

6.  21 lipca 2020 r. do godz. 14.00 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych. 
 

7 .  21 lipca 2020 r. 
     Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie     
     wolnych miejsc w szkole. 
 
8.  do 28 lipca 2020 r. 
     Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
      
   
 
 
 
 



 
 
9. do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia   
    
    Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
      
10. do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia 
 
      Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
 
11.  do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły  
 
       Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
 
        
 

IV. Zasady naboru 
 

Do Technikum i branżowej szkoły I stopnia  Komisja przewiduje następujące kryteria: 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

 
Język polski 
 

dopuszczający -   2 punkty 
dostateczny   -    8 punktów 
dobry     -  14 punktów 
bardzo dobry   -  17 punktów 
celujący    -  18 punktów 

 
18 punktów 

Biologia 
 

dopuszczający -   2 punkty 
dostateczny   -    8 punktów 
dobry     -  14 punktów 
bardzo dobry   -  17 punktów 
celujący    -  18 punktów 

 
18 punktów 

 
Język obcy 
 

dopuszczający -   2 punkty 
dostateczny   -    8 punktów 
dobry     -  14 punktów 
bardzo dobry   -  17 punktów 
celujący    -  18 punktów 

 
18 punktów 

 
Matematyka 
 

dopuszczający -   2 punkty 
dostateczny   -    8 punktów 
dobry     -  14 punktów 
bardzo dobry   -  17 punktów 
celujący    -  18 punktów 

 
18  punktów 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: 
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt. 
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 
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: 
- tytułu  finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych  
  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 pkt. 
- tytułu  laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych  
  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 pkt. 
- tytułu  finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych  
  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 pkt. 
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt. 
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub  
   interdyscyplinarnego – 7 pkt. 
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub  
   interdyscyplinarnego – 5 pkt. 
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt. 
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. 
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt. 
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy i innych w pkt 1-4, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub 
inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
- międzynarodowym – 4 pkt. 
- krajowym – 3 pkt. 
- wojewódzkim – 2 pkt. 
- powiatowym – 1 pkt.  

 
18 punktów 

   
 

 
 

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 

3  punkty 

Egzamin ośmioklasisty 100 punktów 



Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty: 
 język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 
 matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 
 języka obcego nowożytnego – 0,3 
 

 
maksymalnie 35 punktów 
maksymalnie 35 punktów 
maksymalnie 30 punktów 
 
 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów 

 

Kryteria dodatkowe – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie 
rekrutacyjnym (brane pod uwagę łącznie): 

Lp. Wyszczególnienie Dokumenty 

1. Kandydat z rodziny wielodzietnej art. 20b ust. 1 
ustawy 

Oświadczenie o wielodzietności 
kandydata 

2. Kandydat niepełnosprawny Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego ze względu na 
niepełnosprawność 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności 
lub o stopniu niepełnosprawności 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawności 

5. Kandydat posiadający niepełnosprawne 
rodzeństwo 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego ze względu na 
niepełnosprawność 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 
art. 20b ust. 2 ustawy 

Prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą 

 

V. Dokumentacja obowiązująca kandydata do klasy pierwszej szkoły 
ponadpodstawowej. 

1. Potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
2. Potwierdzona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu szkoły podstawowej, 
3. Druk zawierający informację o wyborze szkół ponadpodstawowych, 
4. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony na stronie internetowej www.slaskie.edu.pl/Kandydat i wydrukowany 

(nie piszemy podań i życiorysów), 

5. 2 zdjęcia, 
6. Karta zdrowia, 
7. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, 
8. Zaświadczenie lekarskie zawierające pozytywne orzeczenie z przeprowadzonych badań, o których mowa w art. 75 

ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o kierujących pojazdami, 
9. Książeczka zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych ( technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz). 
 

 

         Przewodniczący 

Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 

    mgr inż. Adam Lisiecki 

 

 
Regulamin dostępny na stronie internetowej: www.ckrnaklo.pl 
 
 
 

http://www.slaskie.edu.pl/Kandydat
http://www.ckrnaklo.pl/

