
                                              

  

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA  

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO  

IM. W. WITOSA W BONINIE 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 

WYKAZ KLAS PIERWSZYCH  
w roku szkolnym 2022/2023 

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 

 

 Nabór uczniów do szkoły przeprowadza się na podstawie:  

 

I. Rozporządzenia 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. z 2019 r., poz. 1737). 

II. 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 późn. zm.). 

III. Zarządzenie Nr 3/2022 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia  28  stycznia 

2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych 

szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas 

wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe i na semestr pierwszy 

klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok 

szkolny 2022/2023 w województwie zachodniopomorskim 

 

 

1. Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy: 

1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, 

2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego 

zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym 

w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie; 

3) posiadają zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa 

w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) oceny ze świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia z przedmiotów:  

 

ZAWÓD PRZEDMIOTY 

technik mechanizacji rolnictwa  

i agrotroniki 

język polski, matematyka, język obcy, informatyka 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2020&qplikid=4186#P4186A7


                                              

  

zgodnie z zasadą:  

- celujący - 18 punktów  

- bardzo dobry - 17 punktów  

- dobry - 14 punktów  

- dostateczny - 8 punktów  

- dopuszczający - 2 punkty, 

2) ukończenie branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem (pasek) – 7 pkt. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na 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. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – następujące 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. 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego - następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat 

sprawuje opiekę, 

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

5. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc będą przyjmowani kandydaci, którzy 

uzyskali większą liczbę punktów od pozostałych aż do wyczerpania limitu miejsc. 

6. Do postępowania rekrutacyjnego niezbędne są wymienione poniżej dokumenty 

dostarczone przez kandydata: 

1) podanie o przyjęcie do szkoły, 

2) świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, 

3) zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, 

4) zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym przez kandydata zawodzie. 

Skierowanie na bezpłatne badanie wydaje szkoła. 
7. Kandydat składający dokumenty, o których mowa w ust. 6, składa również dwie 

fotografie. 

 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=12-03-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-03-2020&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=11-03-2020&qplikid=4186#P4186A7


                                              

  

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

Rodzaj czynności 
Termin 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły 

II stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

do 12.08.2022 r. 

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. 150 ust. 

7 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1082 ze zm.) 

do 19.08.2022 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 
19.08.2022 r. 

Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie 

zawodowe skierowania na badania lekarskie do 22.08.2022 r. 

Potwierdzenie przez kandydata pełnoletniego albo 

rodzica 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, a także 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 

o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu  

do 24.08.2022 r. 

do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych 

26.08.2022 r. 

do godz. 10.00 

 

   


