WEWN TRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI
do szkół dla dorosłych
w Zespole Szkół Przyrodniczo – Technicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie
na rok szkolny 2018/2019
PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także Zarządzenia nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny
2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I
publicznych
szkół
policealnych
określa
się
zasady
przyjęć
do
klas
pierwszych
i na semestry pierwsze publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Przyrodniczo –
Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.

OFERTA EDUKACYJNA KSZTAŁCENIA
W SYSTEMIE ZAOCZNYM 2017/2018
W roku szkolnym 2017/2018 planowane jest utworzenie następujących oddziałów:

A – w Szkole Policealnej dla Dorosłych – kształcenie w systemie zaocznym
❑

semestr I Szkoły Policealnej dla Dorosłych - zawód: technik rachunkowości
z elementami rachunkowości rolnej

❑

semestr I Szkoły Policealnej dla Dorosłych – zawód: technik informatyk
z elementami obsługi dronów

B – w Liceum Ogólnokształc cym dla Dorosłych
❑

semestr I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

❑

semestr III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – dla absolwentów
Zasadniczych Szkół Zawodowych

C – na Kursach Kwalifikacji Zawodowych– kształcenie w systemie zaocznym
❑

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

❑

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

❑

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

❑

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

❑

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

❑

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

❑

EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych
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ZASADY I TERMINY REKRUTACJI 2018/2019
WAŻNE TERMINY
TERMIN
W POSTĘPOWANIU

CZYNNOŚĆ

REKRUTACYJNYM

Złożenie podania
o przyjęcie do szkoły
Ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych
Dostarczenie do szkoły oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego
Ogłoszenie listy przyjętych

TERMIN
W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM
UZUPEŁNIAJ CYM

04.06.2018 - 22.06.2018

01.08.2018 – 03.08.2018

do 11 lipca 2018 r.

24 sierpnia 2018 r.

do 19 lipca 2018 r.

do 30 sierpnia 2018 r.

do 20 lipca 2018 r.

do 31 sierpnia 2018 r.

WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty

obowiązujące

kandydatów

ubiegających

się

o

przyjęcie

do Szkoły Policealnej dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
oraz Kwalifikacyjnych kursow Zawodowych:
•

Podanie z kwestionariuszem osobowym kandydata

•

Trzy fotografie (podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, data urodzenia)

•

Oryginał świadectwa ukończenia odpowiednio gimnazjum, szkoły
ponadgimazjalnej, szkoły ponadpodstawowej

•

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły policealnej oraz na kwalifikacyjne
kursy zawodowe składają zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w danym zawodzie.

•

Dokumenty potwierdzające pierwszeństwo przyjęcia

KRYTERIA REKRUTACJI
O przyjęciu do szkół dla dorosłych decyduje kolejność złożenia pełnej dokumentacji.
W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa od liczby miejsc w danej szkole
zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, w wyniku których Szkolna
Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna podejmie decyzje o przyjęciu kandydata.
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