
                      

               REGULAMIN REKRUTACJI ZSLIA  

                            W TUCHOLI   
 

 
DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

ROK SZKOLNY 2021/2022 
 

Regulamin opracowano na podstawie § 11 baa ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej               
z dnia 20 marca 2020r. 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 póź. zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół 
Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty – Połczyńskiego w Tucholi nr 1/2021 z dnia 
02.02.2021 r. 
 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE: 
- Technikum Architektury Krajobrazu 

- Technikum Organizacji Turystyki 

- Technikum Ekonomiczne 

- Technikum Agrobiznesu 

- Technikum Rolnicze 

- Szkoła Branżowa I Stopnia 
(w zawodzie mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych i wielozawodowa w oparciu o zakłady pracy) 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,  

w tym termin składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022. 
 

Lp. Rodzaj czynności 
Termin                                       

w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

1.  

Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych składają 
dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół Licealnych                          
i Agrotechnicznych  w Tucholi (I piętro, sala 105). 

od 17 maja 2021 r. 
(poniedziałek)                               

do 21 czerwca 2021 r. 
(poniedziałek)                                
do godz. 15.00 

2.  

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej  o 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o wyniki 

egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o 

przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje 

od 25 czerwca 2021 r. (piątek)                                   
do 14 lipca 2021 r.  ( środa) do 

godz. 15.00 

3.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do klasy pierwszej oraz dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w 

oświadczeniach 

do 14 lipca 2021 r.(środa) 

  5. 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 

do klasy pierwszej oraz dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

do 21 lipca 2021 r. (środa) 

  6. 
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych                                         
i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. 

22 lipca 2021 r.                     

(czwartek) 

 



  7. 

Wydanie skierowań na badanie lekarskie (skierowania na badania 

należy odebrać  w sekretariacie szkoły dla kierunków: technikum 

architektury krajobrazu, technikum rolnicze, technikum 

agrobiznesu, technikum organizacji turystyki oraz szkoły 

branżowej I  stopnia, badania nie obowiązują kandydatów do 

technikum ekonomicznego). 

od 17 maja 2021 r. 
(poniedziałek) 

do 26 lipca 2021 r. 
(poniedziałek) 

  8. 

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) kandydata 
(umieszczonego na liście) woli podjęcia nauki w danej szkole 
poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej   oraz oryginału zaświadczenia z OKE a także 
zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku 
przeciwwskazań do nauki w zawodzie oraz odpowiednio 
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. 

Od 23 lipca 2021 r. (piątek) do 
30 lipca 2021 r. (piątek) do godz. 

15.00 

  9. 
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły. 2 sierpnia 2021 r.                               

(poniedziałek) do godz. 14.00 

  
10. 

Poinformowanie przez dyrektora technikum  i branżowej szkoły            
I stopnia - kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

Dokumenty do złożenia w sekretariacie szkoły:  

Lp. Rodzaj dokumentu 

1. Podanie (z sekretariatu szkoły lub strony www.zsliatuchola.pl) 

2. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie) 

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie podpisane 

przez lekarza medycyny pracy oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań 

psychologicznych do kierowania pojazdem. 

4. Zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu  (dot. kandydatów do branżowej szkoły                 

I stopnia wielozawodowej) 

5. Kandydaci z wadami wzroku, słuchu, narządów ruchu i innymi schorzeniami (dysleksja), 

przedstawiają stosowne dokumenty od specjalistów lekarzom medycyny pracy oraz dołączają je              

z podaniem o przyjęciu do szkoły 

6. Kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym 

dołączają stosowne zaświadczenie (dyplom w oryginale lub potwierdzone przez szkołę) 

7. Kandydaci - laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych co najmniej na szczeblu 

wojewódzkim dołączają odpowiednie dyplomy lub potwierdzone przez szkołę kopie tych 

dokumentów 

 

Zasady rekrutacji: 
Rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem 

Dyrektora ZSLiA w Tucholi. 

O przyjęciu do wybranej szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata                              

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz oceny uzyskane                         

na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego oraz trzech wybranych przedmiotów. 

Uwaga: O rozpoczęciu nauki w danym zawodzie zadecyduje spełnienie kryteriów ilościowych na danym 

kierunku. Kandydaci zostaną poinformowani o przyjęciu i uruchomieniu nauczania po terminie złożenia 

świadectw ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty (7 dni po zakończeniu 

postępowania rekrutacyjnego). 

 

 

 



 

 

 
Przedmioty punktowane przy naborze do poszczególnych typów szkół: 

 

 Szkoła  Przedmioty ze świadectwa 

Technik agrobiznesu j. obcy j. polski geografia matematyka 

Technik rolnik j. obcy j. polski biologia matematyka 

Technik architektury 

krajobrazu 
j. obcy j. polski biologia matematyka 

 
 
 
 
 
 

  
Punkty z ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 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  
 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna 
liczba punktów

1 

Punkty za świadectwo 100 pkt 

cena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt 

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt 

szczególne osiągnięcia 18 pkt 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt 

aktywność społeczna 3 pkt 

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt 

wynik z języka polskiego 100%x0,35=35 pkt 

wynik z matematyki 100%x0,35=35 pkt 

wynik z języka obcego nowożytnego 100%x0,3=30 pkt 
 

Za inne osiągnięcia kandydat może uzyskać:  

 ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt, 
 

 osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych, zawodach sportowych organizowanych              

przez Kuratora Oświaty lub co najmniej na szczeblu powiatowym max 10 pkt                          

(niezależnie od liczby osiągnięć), 
 

  
 osiągnięcia sportowe  max 4 pkt, 

 

 osiągnięcia artystyczne max 4 pkt (niezależnie od liczby osiągnięć),  
 

 wolontariat rozumiany jako działalność wykonywana ochotniczo, bez wynagrodzenia 

(hospicja, schroniska zwierząt, domy dziecka) – 3 pkt 
  

 w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,   

artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt. 
 

                      

Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych Im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi 

89 -500 Tuchola 

ul. Nowodworskiego 9 -13  
                                            tel. 052 3348483 fax. 052 3348976 zslia@tuchola.pl 

          więcej na: www.zsliatuchola.pl www.facebook.com/zsliatuchola 

Technik ekonomista j. obcy j. polski geografia matematyka 

Technik organizacji 

turystyki 
j . obcy j. polski geografia matematyka 

Szkoła Branżowa                                

I i II Stopnia 
j. obcy j. polski biologia matematyka 


