
REGULAMIN REKRUTACYJNY 

 na rok szkolny 2016/2017 
 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

            Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do klas pierwszych 4 –letniego Technikum 

Leśnego dla młodzieży kształcącego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych  

w Lesku w roku szkolnym 2016/2017 jest: 

 ukończenie gimnazjum publicznego lub niepublicznego z uprawnieniami szkoły 

publicznej lub szkoły za granicą równorzędnej polskiemu publicznemu gimnazjum, 

 złożenie kompletu wymaganych przez szkołę dokumentów oraz brak przeciwwskazań 

zdrowotnych do nauki w zawodzie technik leśnik. 

§ 2. 

Wymagane dokumenty 

 Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Technikum Leśnego w 

roku szkolnym 2016/2017 można składać bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół 

Leśnych w Lesku w terminie od 25 kwietnia do 28 czerwca 2016r. 

(Uwaga! Kandydaci z gimnazjów objętych scentralizowanym- elektronicznym systemem 

naboru do szkół ponadgimnazjalnych składają podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru). 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do technikum winien złożyć następujące dokumenty: 

1. kwestionariusz osobowy wygenerowany w systemie VULCAN na stronie internetowej  

https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat, 

2. ewentualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

3. kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia kl. III gimnazjum, 

4. 3 fotografie, 

5. świadectwo ukończenia gimnazjum, 

6. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

7. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie technika 

leśnika wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania na badania 

wystawionego przez Zespół Szkół Leśnych w Lesku, 

 

§ 3. 

Kryteria przyjęcia kandydatów 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Leśnego może otrzymać 

w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym: 

1. za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt 

2. za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt 

  

https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat


Z egzaminu gimnazjalnego wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na 

punkty w następujący sposób: 1% = 1punkt. Maksymalna liczba punktów z całego egzaminu 

wynosi 500 tj. po 100 punktów za każdy zakres i za egzamin z języka obcego na poziomie 

podstawowym. 

Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 

5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej. 

Z ocen z języka polskiego oraz trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (matematyka, 

biologia, język angielski) na świadectwie ukończenia gimnazjum: 

1. celujący 20 punktów, 

2. bardzo dobry 16 punktów, 

3. dobry 12 punktów, 

4. dostateczny 8 punktów, 

5. dopuszczająca 2 punktów 

Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może 

uzyskać łącznie, co najwyżej 20 punktów za: 

1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (6 punktów), 

2. uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty: (5 

punktów), za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty: (8 punktów), 

3. uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w 

zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na 

szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (do 3 

punktów), 

I miejsce (tytuł laureata): (3 punkty), 

II miejsce (tytuł finalisty): (2 punkty), 

III miejsce (wyróżnienie): (1 punkt.). 

4. stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego  

(do 3 punktów). 

W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów Podkarpacki Kurator 

Oświaty organizuje dla uczniów gimnazjów konkursy przedmiotowe: 

1. polonistyczny, 

2. historyczny, 

3. chemiczny, 

4. biologiczny, 

5. geograficzny, 

6. matematyczny, 

7. informatyczny, 

8. fizyczny, 

9. języka angielskiego, 

10. języka niemieckiego. 

Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora. 

 

§ 4. 



Zespół Szkół Leśnych w Lesku nie określa progu punktowego uprawniającego do 

ubiegania się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum. W pierwszej kolejności 

przyjmowani są uczniowie z najwyższą liczbą punktów, aż do wyczerpania limitu 

miejsc, ustalonego przez organ prowadzący szkołę – Minister Środowiska.  

Ocena nieodpowiednia oraz naganna ze sprawowania dyskwalifikuje w ubieganiu się o 

przyjęcie do szkoły. 

 

§ 5. 

W roku szkolnym 2016/2017 obowiązuje następujący terminarz postępowania 

rekrutacyjnego: 

  

1. Od 25 kwietnia do 28 czerwca 2016 r. składanie dokumentów i podań o przyjęcie do 

szkoły. 

2. Od 24 do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 – doręczenie przez absolwentów 

gimnazjów do sekretariatu Technikum Leśnego w Lesku kopii świadectw ukończenia 

gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych 

z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. 

3. Od 15 do 25 lipca 2016 r. kandydaci umieszczeni na listach przyjętych doręczając 

oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 

nauki zawodu potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole. Niedoręczenie oryginału 

świadectwa i zaświadczenia do szkoły przez kandydata jest traktowane jako 

rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły. 

4. 15 lipca 2016 r. do godz. 10:00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do 

przyjęcia do klasy pierwszej technikum. 

5. 26 lipca 2016 r. do godz. 14:00 – ogłoszenie przez Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych  

w Lesku listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej technikum. 

6. Do 31 sierpnia 2016 r. – przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy 

z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego lub 

nie zostali przyjęci w podstawowym terminie rekrutacyjnym. 

§ 6. 

 Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Lesku powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-

Kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Komisja przeprowadza rekrutację zgodnie 

z przepisami cytowanymi na wstępie i pracuje zgodnie z terminami rekrutacji ustalonymi 

przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

  

§ 7. 

 Kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania od wyników rekrutacji 

do Dyrektora Szkoły. 

 


