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REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY  2019/2020 

do 

TECHNIKUM OGRODNICZEGO   

i Branżowej Szkoły Ogrodniczej I stopnia 

w Zespole Szkół nr 39 im. prof. E. Jankowskiego w Warszawie 
 

Rekrutacja kandydatów do oddziałów klasy pierwszej Technikum Ogrodniczego i Branżowej 

Szkoły Ogrodniczej I stopnia odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania 

rekrutacji. 

1. Podstawa prawna 

 

1) Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klasy I dla absolwentów 

dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepisy art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c 

ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 

20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z–20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 ze zm.).  

2) Do postępowania rekrutacyjnego do klasy I dla absolwentów ośmioletniej szkoły 

podstawowej stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze 

zm.).  

3) Do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do klasy I dla absolwentów 

dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 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).  

4) Do postępowania rekrutacyjnego do klasy I dla absolwentów ośmioletniej szkoły 

podstawowej stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 

marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 

uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610). 

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).  

6) Zarządzenie Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie 

rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla 

dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020. 
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2. Warunki rekrutacji 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum Ogrodniczego i Branżowej Szkoły Ogrodniczej 

I stopnia może ubiegać się osoba, która: 

1) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, 

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiada 

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami 

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 

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

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

rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wynik egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, 

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oceny  

z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły (max 72 punkty), 

3) świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem (max 7 

punktów), 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły 

podstawowej: 

a/ uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na 

szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem 

tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu 

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 

(max 18 punktów). 

b/ osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (max 3 punkty). 
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                       Przedmioty przeliczane w procesie rekrutacji 

 

Szkoła Zawód 
Przedmioty na świadectwie ukończenia 

gimnazjum/szkoły podstawowej, które są punktowane 

Technikum 

Ogrodnicze 

Technik 

architektury 

krajobrazu 

Język polski, matematyka.  

Następnie w pierwszej kolejności jeden spośród: biologii, 

informatyki, plastyki, języka obcego. 

W drugiej kolejności jeden spośród: chemii, fizyki, 

historii, geografii 

Technik ogrodnik 

Język polski, matematyka.  

Następnie w pierwszej kolejności jeden spośród: biologii, 

chemii, geografii, języka obcego. 

W drugiej kolejności jeden spośród: fizyki, historii, 

informatyki 

Technik ochrony 

środowiska 

Język polski, matematyka.  

Następnie w pierwszej kolejności jeden spośród: biologii, 

chemii, języka obcego. 

W drugiej kolejności jeden spośród: historii, geografii, 

informatyki 

Technik 

weterynarii 

Język polski, matematyka.  

Następnie w pierwszej kolejności jeden spośród: biologii, 

chemii, języka obcego. 

W drugiej kolejności jeden spośród: fizyki, geografii, 

informatyki 

Branżowa 

Szkoła 

Ogrodnicza  

I stopnia 

Ogrodnik 

Język polski, matematyka.  

Następnie w pierwszej kolejności jeden spośród: biologii, 

informatyki, języka obcego. 

W drugiej kolejności jeden spośród: historii, edukacji dla 

bezpieczeństwa, geografii 

 

3. Kryteria rekrutacji 

 

Przeliczanie wyników egzaminu gimnazjalnego 

1. Wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego, 

b) historii i wiedzy o społeczeństwie, 

c) matematyki, 

d) przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki, 

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

- mnoży się przez 0,2 

2. W przypadku zwolnienia kandydata z całości lub części egzaminu gimnazjalnego 

obowiązują zasady zawarte w załączniku 1. 
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3. Maksymalna ilość punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100 

 

Przeliczanie wyników egzaminu ósmoklasisty 

1. Wynik przedstawiony w procentach z: 

a) języka polskiego, 

b) matematyki, 

- mnoży się przez 0,35 

c) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, 

- mnoży się przez 0,3 

2. W przypadku zwolnienia kandydata z całości lub części egzaminu ósmoklasisty obowiązują 

zasady zawarte w załączniku 1. 

3. Maksymalna ilość punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty – 100 

 

Przeliczanie ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej 

1. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły 

podstawowej przelicza się następująco: 

 

Celujący 18 punktów 

bardzo dobry 17 punktów 

Dobry 14 punktów 

dostateczny  8 punktów 

Dopuszczający 2 punkty 

 

2. Maksymalna ilość punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły 

podstawowej - 72 

3. Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem  

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty 

albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające 

na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim przyznaje się punkty według kryteriów, określonych w  

1) § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na 

lata 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego 
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technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami 

dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)  

albo 

2) § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610).  

4. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej/gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego 

ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 

wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.  

5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani  

w pierwszej kolejności do szkoły jeżeli posiadają świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej/gimnazjum. 

6. Aktywność społeczna w tym aktywność na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  

w formie wolontariatu - 3 punkty. 

 

4. Dokumenty wymagane od kandydatów 

 

1. Dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły: 

1) wniosek o przyjęcie do oddziału potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekuna 

prawnego - wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji. 

2) kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia  

o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w 

gimnazjum/szkole podstawowej (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora 

szkoły). 

3) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów kryteriów, o których mowa  

w punkcie 1.3 (oryginały lub poświadczone kopie): 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność kandydata, 
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c) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności członków 

rodziny kandydata, 

d) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, 

e) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

2. Dokumenty wymagane od kandydata zatwierdzonego do przyjęcia do szkoły: 

1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz oryginał 

zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty, 

2) zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy potwierdzające możliwość nauki  

w Technikum Ogrodniczym i Branżowej Szkole Ogrodniczej I stopnia w określonym 

zawodzie, 

3) karta zdrowia, 

4) 3 fotografie. 
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Harmonogram rekrutacji 

w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 na podstawie 

Zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r.  

 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami - od 13 maja od godz. 8:00 

do 20 maja do godz. 15:00 

2. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły - od 17 czerwca od godz. 10:00 do  

19 czerwca do godz. 16:00 

3. Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej  

i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (kopie poświadczone za 

zgodność z oryginałem) - od 21 czerwca od godz. 12:00 do 28 czerwca do godz. 16:00 

4. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 16 lipca godz. 12:00 

5. Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz w technikum zaświadczenia lekarskiego -  

od 16 lipca od godz. 12:00 do 24 lipca do godz. 10:00 

6. Lista przyjętych i nieprzyjętych - 25 lipca godz. 12:00 

 

Rekrutacja uzupełniająca 

Ten etap odbywa się w sytuacji, gdy pozostają jakiekolwiek wolne miejsca po dniu 25 lipca.   

W postępowaniu rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone w tym etapie według uzyskanej liczby 

punktów. 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami - od 26 lipca  

od godz. 08:00 do 30 lipca do godz. 12:00 

2. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia - 19 sierpnia 

godz. 12:00 

3. Przedłożenie oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego - od 19 sierpnia  

od godz. 12:00 do 27 sierpnia do godz. 16:00 

4. Lista przyjętych i nieprzyjętych - 28 sierpnia godz. 10:00 

 

Wszystkie dokumenty składane w sekretariacie szkoły muszą być podpisane przez kandydata oraz 

rodziców lub prawnych opiekunów.  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. We wszystkich przypadkach nie objętych postanowieniami niniejszego regulaminu decyzję 

podejmuje komisja rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do 

komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do szkoły. 

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 

lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 

kandydata do szkoły. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą 

liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

5. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 

dni od dnia otrzymania odwołania.  

6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. 

7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie 

zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2019 r. 
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Załącznik 1 

W przypadku osób:  

1) zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,  

2) zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,  

3) zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na 

świadectwie ukończenia gimnazjum określa § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 14 marca 2017 r. 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 (Dz. U. 2017 r. poz. 

586);  

W przypadku osób:  

1) zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,  

2) zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu 

ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty,  

3) zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 

nowożytnego na poziomie podstawowym sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej określa § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 

610). 


