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REGULAMIN REKRUTACJI TECHNIKUM LEŚNEGO W MILICZU 

do klas pierwszych 5-letniego technikum leśnego 

w roku szkolnym 2021/2022 

  

 Regulamin opracowano na podstawie: 

 

• art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 

1078, 1287, 1680 i 1681)·  

• § 11baa ust. 1 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.) 

• 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 dnia 11 września 2019 r.) 

 

§1 

 

1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej 5-letniego Technikum Leśnego w Miliczu decydują 

następujące kryteria: 

 

1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki szkole podstawowej, zawarte 

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, 

2) oceny z języka polskiego, biologii, matematyki oraz obowiązującego w szkole podstawowej  

języka obcego nowożytnego, 

3) osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

b) osiągnięcia w konkursach i zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, 

organizowanych przez kuratorów oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół, 

na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub powiatowym; 

c) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu. 

  

§2 

1. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej Technikum 

Leśnego w Miliczu w procesie rekrutacji wynosi 200. (załącznik nr 1 do regulaminu) 

2. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z przedmiotów oraz 

innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  

ustala się w następujący sposób: 

 

1) Punkty za egzamin ósmoklasisty – maksymalnie do 100 punktów rekrutacyjnych- wynik 

przedstawiony w procentach z:  

a) języka polskiego, matematyki – mnoży się przez 0,35; 

b) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3. 

c) w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na 

punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 
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języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym - przyznaje się po 35 punktów, 

 - bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów, 

- dobrym - przyznaje się po 25 punktów, 

- dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów, 

- dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów; 

 

wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

- celującym - przyznaje się 30 punktów, 

- bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów, 

- dobrym - przyznaje się 20 punktów, 

- dostatecznym - przyznaje się 10 punktów, 

- dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów. 

 

 

2) Punkty za oceny na świadectwie szkolnym - maksymalna liczba punktów to 72 pkt. Pod 

uwagę będą brane oceny z języka polskiego, matematyki, biologii oraz wybranego języka 

obcego – do 18 punktów, zgodnie z następującym sposobem przeliczania ocen na punkty: 

a) ocena celująca: 18 punktów, 

b) ocena bardzo dobra: 17 punktów, 

c) ocena dobra: 14 punktów, 

d) ocena dostateczna: 8 punktów, 

e) ocena dopuszczająca: 2 punkty; 

 

3) Punkty za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej do  punktów (maksymalnie 28 punktów rekrutacyjnych), w tym: 

a) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów, 

b) za osiągnięcia w konkursach i zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione 

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: maksymalnie 18 punktów, zgodnie 

z rozporządzeniami, 

c) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty. 

 

  

§3 

 

1.  Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 do Technikum Leśnego w 

Miliczu jest przeprowadzane w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania. (załącznik nr 2 do regulaminu) 

 

§4 

  

1.    W procesie rekrutacji kandydaci do klas pierwszych Technikum Leśnego w Miliczu składają 

osobiście w sekretariacie lub też przesyłają pocztą na adres szkoły następujące dokumenty: 

a) wniosek kandydata o przyjęcie do Technikum Leśnego w Miliczu na druku według ustalonego 

wzoru (do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły), 

b) 2 fotografie legitymacyjne. 

c) świadectwo lub kserokopia (potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej), 

d) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
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e) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii wydanej przez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną (w przypadku posiadania 

przez kandydata) 

f) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów 

do szkół ponadpodstawowych. (skierowanie na badania do pobrania w sekretariacie szkoły) 

 

2.  Rodzice kandydata potwierdzają wolę podjęcia przez niego nauki w szkole w postaci 

przedłożenia: 

a)  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

b)  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały już one złożone 

w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),  

c) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu w zawodzie technika leśnika, wydane przez lekarza medycyny 

pracy na podstawie skierowania na badania wystawionego przez Technikum Leśne w Miliczu, 

d) karty zdrowia, 

e) oryginałów wydanych przez Kuratora Oświaty zaświadczeń potwierdzających uzyskanie przez 

kandydata tytułu laureata lub finalisty konkursów, organizowanych lub współorganizowanych przez 

Kuratora Oświaty, o ile nie zostały już one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, 

f)  oryginałów wydanych przez odpowiednią instytucję lub organizację dyplomów i zaświadczeń 

poświadczających osiągnięcia sportowe lub artystyczne, a także działalność wykonywaną w ramach 

wolontariatu, o ile nie zostały już one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. 

        

§5 

 

1.  O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum Leśnego w Miliczu decyduje łączna liczba 

uzyskanych punktów. 

2.  Jeżeli kandydatów jest dokładnie tylu (lub mniej), ile planowanych miejsc, rekrutacja kończy się 

na tym etapie. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod 

uwagę następujące kryteria: 

a)  problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan 

zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej, o ile nie stanowią one przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki 

zawodu; 

b)    wielodzietność rodziny kandydata (czyli rodziny wychowującej troje i więcej dzieci), 

c)     niepełnosprawność kandydata; 

d)    niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata; 

e)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g)   objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

  § 6 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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Załącznik nr 1  

do regulaminu rekrutacji Technikum Leśnego w Miliczu 

do klas pierwszych 5-letniego technikum leśnego 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

PRZELICZANIE PUNKTÓW 

 

kryterium- egzamin ósmoklasisty 

wynik z języka polskiego wynik w  %  x  0,35= maks.35 pkt. 

wynik z matematyki wynik w  %  x  0,35= maks.35 pkt. 

wynik z języka obcego nowożytnego wynik w  %  x  0,30= maks.30 pkt. 

maksymalnie 100 pkt. 

kryterium – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

ocena z języka polskiego maksymalnie 18 pkt. 

ocena z matematyki maksymalnie 18 pkt. 

ocena z wybranego języka obcego 

nowożytnego 

maksymalnie 18 pkt. 

ocena z biologii maksymalnie 18 pkt. 

maksymalnie 72 pkt. 

dodatkowe osiągnięcia 

aktywność społeczna maksymalnie 3 pkt. 

świadectwo ukończenia szkoły z 

wyróżnieniem 

maksymalnie 7 pkt. 

szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych 

maksymalnie 18 pkt. 

maksymalnie 28 pkt. 

razem za wszystko 200 pkt. 
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Załącznik nr 2  

do regulaminu rekrutacji Technikum Leśnego w Miliczu 

do klas pierwszych 5-letniego technikum leśnego 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej wraz 

z dokumentami (podpisanego przez przynajmniej 

jednego rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

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

do godz. 15.009 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o: 

• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

• zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

 

 

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 

przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów 

potwierdzających spełnianie przez kandydata 

warunków poświadczanych w oświadczeniach. 

 

do 14 lipca 2021 r. 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 

 

 

22 lipca 2021 r.  

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie 

lekarskie. 

 

 

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.  

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału 

 

od 23 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 r.  
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zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej) oraz 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu. 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.  

 

2 sierpnia 2021 r. do godziny 14.00 

 

 


