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ZARZ^DZENIE Nr 1 /II/2021 
Dyrektora Zespoiu Szkot Lesnycti w Rucianem-Nidzie 

z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie wprowadzenia do uzytku szkolnego procedury rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 

Na podstawie: 
1. rozdziahi 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 
1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374), 
2. rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 
post?powania rekrutacyjnego oraz post?powania uzupelniaj^cego do publicznych przedszkoli, szkot, placowek 
i centrow (Dz. U. 2019 poz. 1737); 
3. rozporz^dzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie szczegohiych 
rozwi^ari w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w z w i ^ u 
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVlD-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1394 

Wprowadzam do uzytku szkolnego „Procedur? rekrutacji na rok szkolny 2021/2022" 
stanowi^c^ zal^cznik nr 1 do niniejszego zarz^dzenia. 



ZE3P6L SZKOL LESMYCH 
w R u c 13 n e m - N i d z • 

12 -220 RuC^ane-N ida , 2 Zal^czmk nr I do Zarz^dzema 
tel..'fax: 87 423 11 28 Nr 1/11/2021 

N|P: 849-12-87-130 REGON 000124392 ' DyrektoraZSL 
z dnia 25.02.2021 r. 

„Procedura rekxutacj i na rok szkolny 2021 /2022" 

§1 
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor Zespoiu Szkot Lesnych powoluje komisj? 
rekrutacyjn^. 
2. Dyrektor moze odst^pic od powotania komisji, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli liczba 
kandydatow ubiegaj^cych si? o przyj?cie do szkoiy jest mniejsza lub rowna liczbie wolnych 
miejsc, ktorymi dysponuje szkota, takze w trakcie trwania roku szkolnego. 

§2 
Procedura okresla zasady przyjmowania uczniow do klas pierwszych oraz sluchaczy 
kwalifikacyjnych kursow zawodowych w Zespole Szkot Lesnych. 

§ 3 
O przyj?cie do klas pierwszych technikum i branzowej szkoiy I stopnia dla miodziezy mog^ 
ubiegac si? absolwenci osmioletniej szkoiy podstawowej. 

§ 4 
1. Ustala si? dla danego zawodu nast?puJ4ce przedmioty obowi^zkowe, ktorych oceny b?d4 
podlegaly przeliczeniu na punkty: 
a) zawod technik lesnik: j?zyk polski, matematyka, biologia, j?zyk obey. 
b) zawod technik informatyk: j?zyk polski, matematyka, informatyka, j?zyk obey 
c) zawod operator maszyn lesnych: j?zyk polski, matematyka, j?zyk obey, zaj?cia techniczne 
d) zawod ogrodnik: j?zyk polski, matematyka, j?zyk obey, biologia 
e) zawod pszczelarz: j?zyk polski, matematyka, j?zyk obey, biologia. 

§5 
Harmonogram post?powania rekrutacyjnego 

Lp. Rodzaj czynnosci Terminy 
w post^powaniu 
rekrutacyjnym 

Terminy 
w postfpowaniu 
uzupeiniaj^cym 

1. Podanie do publicznej wiadomosci przez 
dyrektora szkoiy ponadpodstawowej 
obowi^zkowych zaĵ c edukacyjnych, z 
ktorych oceny wymienione na 
swiadectwie ukonczenia szkoiy b^d^ 
brane pod uwag? w post^powaniu 
rekrutacyjnym. 

do konca lutego 
2021 r. 

2. Zlozenie wniosku 0 przyj^cie do szkoiy 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzaj^cymi spelnianie przez 
kandydata warunkow lub kryteriow 
branych pod uwag? w post^powaniu 
rekrutacyjnym (podpisanego przez co 
najmniej jednego rodzica/prawnego 
opiekuna) 

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

dogodz. 15.00 

od 3 sierpnia 2021 r. 
do 5 sierpnia 2021 r. 

3. Uzupelnienie wniosku 0 przyj^cie do 
szkoiy ponadpodstawowej 0 swiadectwo 
ukonczenia szkoiy podstawowej i 0 
zaswiadczenie 0 wyniku egzaminu 
osmoklasisty oraz zlozenie nowego 

od 25 czerwca 2021 r. 
do 14 lipca2021 r. 

do godz. 15.00 



wniosku, w tym zmiana przez kandydata 
wniosku o przyj^cie, z uwagi na zamian^ 
szkol do ktorych kandyduje. 

4. Weryfikacja przez komisji rekrutacyjn^ 
wnioskow o przyj^cie do szkoiy 
ponadpodstawowej i dokumentow 
potwierdzaj^cych spelnianie przez 
kandydata warunkow poswiadczanych w 
oswiadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodnicz^cego komisji rekrutacyjnej 
czynnosci zwi^zanych z ustaleniem tych 
okolicznosci. 

do 141ipca 2021 r. 

r 

5 sierpnia 2021 r. 

5. Weryfikacja przez komisji rekrutacyjn^ 
wnioskow o przyj^cie do szkoiy 
ponadpodstawowej i dokumentow 
potwierdzaj^cych spelnianie przez 
kandydata warunkow lub kryteriow 
branych pod uwag? w post?powaniu 
rekrutacyjnym, w tym okolicznosci 
zweryfikowanych przez wojta (burmistrza 
lub prezydenta) wskazanych w 
oswiadczeniach 

do 21 lipca2021 r. 13 sierpnia 2021 r. 

6. Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisj? rekrutacyjn^ listy kandydatow 
zakwalifikowanych i kandydatow 
niezakwalifikowanych 

22 lipca2021 r. 16 sierpnia 2021 r. 

7. Wydanie skierowania na badanie 
lekarskie 

od 17 maja 2021 r. do 
26 lipca2021 r. 

od 3 sierpnia 2021 r. do 
13 sierpnia 2021 r. 

8. Potwierdzenie woli przyjecia w postaci 
przedtozenia oryginalu swiadectwa 
ukonczenia szkoiy i oryginalu 
zaswiadczenia o wynikach egzaminu 
zewn?trznego, o ile nie zostaly one 
zlozone w uzupelnieniu wniosku o 
przyj^cie do szkoiy ponadpodstawowej, a 
takze zaswiadczenia lekarskiego 
zawieraĵ cego orzeczenie o braku 
przeciwskazah zdrowotnych do podj^cia 
praktycznej nauki zawodu oraz 
odpowiednio orzeczenia lekarskiego o 
braku przeciwwskazan zdrowotnych do 
kierowania pojazdami i orzeczenia 
psychologicznego o braku 
przeciwwskazan psychologicznych do 
kierowania pojazdem**. 

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

dogodz. 15.00 

od 17 sierpnia 2021 r. 
do 20 sierpnia 2021 r. 

dogodz. 15.00 

9. Podanie do publicznej wiadomosci przez 
komisj? rekrutacyjn^ listy kandydatow 
przyj^tych i kandydatow nieprzyj^tych 

2 sierpnia 2021 r. 
dogodz. 14.00 

. 23 sierpnia 2021 r. 

10. Poinformowanie przez dyrektora szkoiy 
ponadpodstawowej kuratora oswiaty o 
liczbie wolnych miejsc w szkole 

2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r. 

11. Wyst^pienie do komisji rekrutacyjnej o 
sporz^dzenie uzasadnienia odmowy 

do 5 sierpnia 2021 r. 26 sierpnia 2021 r. 



przyjecia. 
12. Sporz^dzenie przez komisj? rekrutacyjn^ 

uzasadnienia odmowy przyjecia. 
do 3 dni od dnia wyst^pienia o 
sporz^dzenie uzasadnienia odmowy przyjecia 

13. Wniesienie do dyrektora szkoiy 
odwolania od rozstrzygniecia komisji 
rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania 
odmowy przyjecia 

14. Dyrektor szkoiy rozpatruje odwotanie 
od rozstrzygniecia komisji 
rekrutacyjnej. 

do 3 dni od dnia zlozenia odwolania do dyrektora 
szkoiy 

** W przypadku braku mozliwosci przedlozenia odpowiednio zaswiadczenia lub orzeczenia, rodzic 
kandydata lub kandydat pelnoletni informuje o tym dyrektora szkoiy w terminie do 30 lipca 2021 r. do 
godz. 15.00 w post^powaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w 
post^powaniu uzupelniaj^cym, wskazuĵ c na przyczyn^ niedotrzymania terminu. Informacje sklada si^ 
w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaswiadczenie lub orzeczenie sklada si? dyrektorowi szkoiy, 
do ktorej uczeri zostal przyj^ty, nie pozniej niz do dnia 24 wrzesnia 2021 r. 

§ 6 
1. Dokumenty wymagane przy ubieganiu si? o przyj?cie do klasy pierwszej: 
a) wniosek o przyj?cie do szkoiy (przyjmowany na formularzu urz?dowym - do pobrania ze 
strony www.zsl.org.pl lub w sekretariacie szkoiy 
b) swiadectwo ukonczenia szkoiy podstawowej wraz z zaswiadczeniem o wynikach egzaminu 
osmioklasisty, 
c) zaswiadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazan zdrowotnych 
do nauki w wybranym zawodzie dostarczone do szkoiy (skierowanie do lekarza medycyny 
pracy wydaje sekretariat szkoiy), 
d) opinia wydana przez publiczn^ poradni? psychologiczno-pedagogiczn^, w tym publiczn^ 
poradni? specjalistyczn^ w sprawie pierwszehstwa w przyj?ciu ucznia z problemami 
zdrowotnymi do szkoiy, 
e) posiadane aktualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (oryginaly lub 
uwierzytelnione kopie), 
f) fotografia w formacie .jpg lub .jpeg (dostarczona wraz z potwierdzeniem woli podj?cia 
nauki, w celu wydania mLegitymacji), 
g) karta zdrowia (dostarczona wraz z potwierdzeniem woli podj?cia nauki), 
h) kserokopia aktu urodzenia (dostarczona wraz z potwierdzeniem woli podj?cia nauki). 

§ 7 
1. Wyniki post?powania rekrutacyjnego ustala i podaje do wiadomosci Szkolna Komisja 
Rekrutacyjna powolana przez Dyrektora ZSL. Pracami komisji kieruje jej przewodnicz^cy. 
2.1 Podstawowe kryteria dla absolwentow szkol podstawowych oraz maksymaln^ liczb? 
punktow do osi^gni^cia przedstawia tabela ponizej. 
2.2 Sposob przeliczania na punkty ocen z przedmiotow: celuj^cy: 18 punktow, bardzo dobry: 
17 punktow, dobry: 14 punktow,. dostateczny: 8 punktow, dopuszczaj^cy: 2 punkty. 
2.3 Sposob przeliczania punktow za egzamin osmioklasisty: wyniki procentowe z j?zyka 
polskiego i z matematyki ŝ  mnozone przez 0,3, wynik procentowy z jednego przedmiotu do 
wyboru i z j?zyka obcego nowozytnego jest mnozony przez 0,2, a uzyskane wartosci 
sumo wane l^cznie. 
2.4 Za szczegolne osi^gni^cia kandydat moze otrzymac: 
a) za uzyskanie w zawodach wiedzy b^d^cych konkursem o zasi?gu ponadwojewodzkim 
organizowanym przez kuratorow oswiaty na podstawie zawartych porozumieh: 
- tytulu fmalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje si? 10 punktow, 
- tytulu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinamego - przyznaje si? 7 punktow, 
- tytulu fmalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinamego - przyznaje si? 5 punktow; 



b) za uzyskanie w zawodach wiedzy b^d^cych konkursem o zasi?gu wojewodzkim 
organizowanym przez kuratora oswiaty: 
- dwoch lub wi?cej tytulow fmalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje si? 10 punktow, 
- dwoch lub wi?cej tytulow laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinamego -
przyznaje si? 7 punktow, 
- dwoch lub wi?cej tytulow fmalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinamego -
przyznaje si? 5 punktow, 
- tytulu fmalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje si? 7 punktow, 
- tytulu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinamego - przyznaje si? 5 punktow, 
- tytulu fmalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinamego - przyznaje si? 3 punkty; 
c) za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy irmych niz wyzej wymienione, 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oswiaty lub inne podmioty 
dzialaj^ce na terenie szkoiy, na szczeblu: 
- mi?dzynarodowym - przyznaje si? 4 punkty, 
- krajowym - przyznaje si? 3 punkty, 
- wojewodzkim - przyznaje si? 2 punkty, 
- powiatowym - przyznaje si? 1 punkt. 
2.5. W przypadku gdy kandydat ma wi?cej niz jedno szczegolne osi4gni?cie w zawodach 
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na swiadectwie ukonczenia 
gimnazjum/szkoly podstawowej, maksymalna liczba punktow mozliwych do uzyskania za 
wszystkie osi4gni?cia wynosi 18 punktow. 

Kryteria dla absolwenta szkoiy podstawowej Max. liczba 
punktow 

Punkty za swiadectwo: 100 
ocena z j?zyka polskiego(za ocen? celuj^c^) 18 
ocena z matematyki (za ocen? celuj^ca) 18 
ocena z 1 przedmiotu (za ocen? celuj^c^) 18 
ocena z I I przedmiotu (za ocen? celuj^c^) 18 
szczegolne osi4gni?cia 18 
swiadectwo ukonczenia szkoiy podstawowej z wyroznieniem 7 
aktywnosc spoleczna 3 
Punkty za egzamin osmioklasisty 100 
Maksymalnie l^cznie 200 

3. Po zakohczeniu przyjmowania dokumentow od kandydatow, uwzgl?dniaJ4c ich 
preferencje, Szkolna Komisja Rekrutacyjna moze podj^c decyzj? o zaniechaniu naboru do 
okreslonej klasy. O zaniechaniu nabom do okreslonej klasy szkola niezwlocznie zawiadomi 
zainteresowanych kandydatow. 

§ 8 
1. Niezaleznie od wyzej okreslonych zasad, w pierwszej kolejnosci do wybranej szkoiy 
ponadgimnazjalnej przyjmowani ŝ : 
a) laureat lub fmalista ogolnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 
b) laureat olimpiad dla gimnazjalistow/uczniow szkol podstawowych, 
c) laureat konkursu przedmiotowego o zasi?gu wojewodzkim. 
2. Wanmkiem przyj?cia jest zlozenie oryginalow lub poswiadczonych kopii dokumentow 
potwierdzaj^cych wyzej wymienione osi4gni?cia. 

§ 9 
1. Rekrutacja do klas pierwszych jest przeprowadzana przez Szkolny Komisj? Rekratacyjn^ 
od 17 maja do 27 sierpnia 2021 r. 



2. Po otrzymaniu od kandydatow wymaganych dokumentow, Szkolna Komisja Rekrutacyjna 
sporz^dza list? przyj?tych do klas pierwszych. 
3. O kolejnosci na liscie decyduje suma punktow uzyskanych zgodnie z kryteriami 
okreslonymi w § 7 z zastrzezeniem § 8. 
4. W przypadku r6wnorz?dnych wynikow uzyskanych w pierwszym etapie post?powania 
rekrutacyjnego, w drugim etapie post?powania rekrutacyjnego przyjmuje si? kandydatow z 
problemami zdrowotnymi, ograniczaj^cymi mozliwosci wyboru kierunku ksztalcenia ze 
wzgl?du na stan zdrowia, potwierdzonymi opinio publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
5. W przypadku r6wnorz?dnych wynikow uzyskanych w drugim etapie post?powania 
rekrutacyjnego lub jezeli po zakonczeniu tego etapu dana szkola nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, w trzecim etapie post?powania rekrutacyjnego brane pod uwag? l^cznie 
kryteria: 
- wielodzietnosc rodziny kandydata, 
- niepelnosprawnosc kandydata, 
- niepelnosprawnosc jednego z rodzicow kandydata, 
- niepelnosprawnosc obojga rodzicow kandydata, 
- niepelnosprawnosc rodzehstwa kandydata, 
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
- obj?cie kandydata piecz^ zast?pcz4. 
6. Kryteria, o ktorych mowa w ust. 5, maj^ jednakow^ wartosc. 

§10 
1. Rekrutacja sluchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego odbywa si? na podstawie 
dostarczonych przez kandydata dokumentow: 
a) wniosku o przyj?cie na kurs, z wpisanym numerem i nazw^ kwalifikacji 
b) swiadectwa ukonczenia szkoiy 
c) zaswiadczenia lekarskiego zawieraj^cego orzeczenie o braku przeciwwskazan zdrowotnych 
do podj?cia praktycznej nauki zawodu w okreslonym zawodzie wy danego przez lekarza 
medycyny pracy 
2. Rekrutacja dotyczy organizacji kwalifikacyjnych kursow zawodowych w zakresie 
nast?puJ4cych kwalifikacji: 
a) zgodnie z podstaw^ programow^ dla zawodu technik lesnik: LES.02 Gospodarowanie 
zasobami lesnymi, 
b) zgodnie z podstaw^ programow^ dla zawodu operator maszyn lesnych: LES.Ol Obsluga 
maszyn stosowanych w gospodarce lesnej 
c) zgodnie z podstaw^ programow^ dla zawodu technik pszczelarz: ROL.03 Prowadzenie 
produkcji pszczelarskiej, ROL.09 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i 
pszczelarskiej 
d) zgodnie z podstaw^ programow^ dla zawodu technik ogrodnik: OGR.02 Zakladanie i 
prowadzenie upraw ogrodniczych, OGR.05 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 
3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy trwa od wrzesnia do listopada nast?pnego roku. 
4. W przypadku wi?kszej liczby kandydatow niz liczba wolnych miejsc, na dany 
kwalifikacyjny kurs zawodowy przyjmuje si? przede wszystkim kandydatow, ktorzy nie 
posiadaJ4 zadnych kwalifikacji zawodowych. 
5. Terminarz rekrutacji: 
a) skladanie dokumentow - nabor ci^gly 
b) ogloszenie listy przyj?tych - 22 lipca 
c) nabor uzupelniaj^cy w przypadku dysponowania wolnymi miejscami - od 23 lipca do 27 
sierpnia, 
d) kurs nie zostanie utworzony w przypadku nmiejszej niz 15 liczby sluchaczy 



§11 
Przyjmowanie i wydawanie dokumentow 

1. Oryginaly, kserokopie i skany dokumentow rekrutacyjnych przyjmowane 54 
w sekretariacie szkoiy. 
2. Dokumenty z danymi osobowymi kandydatow nieprzyj?tych przechowywane ŝ  przez 
okres roku. 
3. Wydanie dokumentow rekrutacyjnych odbywa si? na wniosek rodzicow/prawnych 
opiekunow kandydata lub pelnoletniego kandydata (wniosek pisemny lub ustny z okazaniem 
dowodu tozsamosci lub iimego dokumentu ze zdj?ciem). Dokumenty wydaje sekretariat 
szkoiy za potwierdzeniem odbioru na liscie kandydatow. 

§12 
Organizacja informacji dla kandydatow i ich rodzicow 

1. Informacje dotycz^ce rekrutacji ŝ  upowszechniane na biez^co na tablicy ogloszeh, 
szkolnej stronie intemetowej w^-w.zsl.orR.pl. 
2. Dodatkowe informacje 54 udzielane telefonicznie w godz. 7.00-15.00, pod tel. 87 4231128 
lub za posrednictwem poczty elektronicznej zsdilszfS;wp.pl. 
3. Wyniki post?powania rekrutacyjnego podaje si? do wiadomosci publicznej na tablicy 
ogloszeh i na stronie intemetowej. 

§13 
Tryb odwolawczy 

1. W terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomosci listy kandydatow przyj?tych 
i kandydatow nieprzyj?tych, rodzic kandydata lub kandydat pelnoletni moze wy staple do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz^dzenie uzasadnienia odmowy przyj?cia kandydata. 
2. Do 3 dni od dnia zlozenia wniosku o sporz^dzenie uzasadnienia odmowy przyj?cia, 
Szkolna Komisja Rekmtacyjna przy goto wuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyj?cia do 
szkoiy. 
3. Do 3 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyj?cia do szkoiy, 
rodzic kandydata lub kandydat pelnoletni ma mozliwosc zlozenia do Dyrektora ZSL 
odwolania od rozstrzygni?cia komisji rekmtacyjnej, wyrazonego wpisemnym uzasadnieniu 
odmowy przyj?cia do szkoiy. 
4. Dyrektor szkoiy rozpatmje odwolanie od rozstrzygni?cia komisji rekmtacyjnej do 3 dni od 
dnia zlozenia odwolania. 

m^"- ini. H.dina T'uhkowska 


