
REKRUTACJA 2019/2020 

Rekrutacja do Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie 

na rok szkolny 2019/2020 

jest przeprowadzana do niżej wymienionych szkół: 

SZKOŁA ZAWÓD ODDZIAŁ 

Technikum Ogrodnicze 

technik architektury 
krajobrazu 

1 TK 

technik ogrodnik 1 TO 

technik weterynarii 1 TW 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7 

ogrodnik 1 BSo 

mechanik - operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych  
1 BSm 

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 
ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM lub SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1. TECHNIKUM OGRODNICZE 

a) zawód: technik ogrodnik: 

 język polski, matematyka, biologia, geografia; 

b) zawód: technik architektury krajobrazu: 

 język polski, matematyka, biologia, geografia; 

c) zawód: technik weterynarii: 

 język polski, matematyka, biologia, chemia; 

2. BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia NR 7 

a) zawód: ogrodnik: 

 język polski, matematyka, geografia, informatyka; 

b) zawód: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych: 

 język polski, matematyka, geografia, informatyka; 



SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
UWZGLĘDNIONYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących 
absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) 

 W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik 
przedstawiony w procentach z: 
– języka polskiego, 
– historii i wiedzy o społeczeństwie, 
– matematyki, 
– przedmiotów przyrodniczych, 

– języka obcego nowożytnego (tylko na poziomie podstawowym), 

mnoży się przez 0,2. 

Maksymalnie za wyniki egzaminu gimnazjalnego można uzyskać 100 punktów. 

 W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na 
świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu: 
– celującym – przyznaje się po 18 punktów; 
– bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 
– dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 
– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 

– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

Maksymalnie za oceny można uzyskać 72 punkty. 

 Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

 Za aktywność społeczną (wolontariat, praca na rzecz środowiska szkolnego) 
przyznaje się 3 punkty. 

 Za sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu 
ponadwojewódzkim można uzyskać: 
– finalista konkursu przedmiotowego – 10 punktów; 
– laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów; 
– finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów. 

 Za sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu 
wojewódzkim można uzyskać: 
– finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych – 10 punktów; 
– finalista jednego konkursu przedmiotowego – 7 punktów; 
– laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 

7 punktów; 
– laureat jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów; 
– finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych – 

5 punktów; 
– finalista jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/586/D2017000058601.pdf


 Za wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych można 
uzyskać: 
– na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty; 
– na szczeblu ogólnopolskim – 3 punkty; 
– na szczeblu województwa – 2 punkty; 

– na szczeblu powiatu – 1 punkt. 

Maksymalnie za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie można 
uzyskać 18 punktów (gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie 

z takich samych zawodów oraz z tego samego zakresu wpisane na świadectwie 
gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia 

w tych zawodach). 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE, JĘZYKI OBCE I PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 
od roku szkolnego 2019/2020 

szkoła TECHNIKUM OGRODNICZE 

zawód technik ogrodnik 
technik 

architektury 
krajobrazu 

technik weterynarii 

przedmiot punktowany język polski, matematyka, biologia, 
geografia 

język polski, 
matematyka, 

biologia, chemia 

język obcy język angielski, język niemiecki 

przedmioty rozszerzone 
geografia, 

matematyka 
geografia, 

matematyka 
biologia, 

matematyka 

przedmioty uzupełniające 
historia 

i społeczeństwo 
historia 

i społeczeństwo 
historia 

i społeczeństwo 

szkoła BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 7 

zawód ogrodnik 
mechanik - operator 
pojazdów i maszyn 

rolniczych 

przedmiot punktowany język polski, matematyka, geografia, informatyka 

język obcy język angielski lub język niemiecki 
(informacja po 10 kwietnia 2019 roku) 

 

 



NIEZBĘDNE INFORMACJE, 

JAKIE POWINIEN PODAĆ KANDYDAT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY: 

– nazwisko i imię (zgodnie z wpisem do dowodu rodziców lub własnego dowodu 
osobistego); 

– data urodzenia; 
– miejsce urodzenia (miejscowość, gmina, powiat, województwo); 
– PESEL; 
– stały adres zameldowania (miejscowość, ulica, kod, poczta, gmina, powiat, 

województwo); 
– miejsce zamieszkania: dom rodzinny, stancja, internat, dom dziecka; 
– adres i telefon kontaktowy rodziców/opiekunów; 
– adres gimnazjum, do którego kandydat uczęszczał (w przypadku kandydatów do TO 

i BS I stopnia). 

Wymagane dokumenty: 

– podanie i kwestionariusz osobowy; 
– 3 aktualne fotografie; 
– świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego; 
– karta zdrowia; 
– zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w wybranym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy; 
– dodatkowo: opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenie 

o udziale w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. 


