WEWN TRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI
do szkół dla młodzie y
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 o wiatowe
(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 O wiaty 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 okre la 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 2018/2019
W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest utworzenie następujących oddziałów:

A – w Technikum (dla młodzie y)


kl. I Technikum – zawód: technik rolnik



kl. I Technikum – zawód: technik agrobiznesu



kl. I Technikum – zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej



kl. I Technikum – zawód: technik weterynarii z elementami hodowli koni



kl. I Technikum – zawód: technik organizacji reklamy



kl. I Technikum – zawód: technik grafiki i poligrafii cyfrowej

B – w Szkole bran owej I stopnia


kl. I Oddział wielozawodowy

B – w Liceum Ogólnokształc cym


kl. I Liceum Ogólnokształcącego – klasa usportowiona
piłkarsko-lekkoatletyczna
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ZASADY I TERMINY REKRUTACJI 2018/2019
W Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych CKU w Bojanowie stosuje się

elektroniczny system naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
dla młodzieży.

WA NE TERMINY

TERMIN
CZYNNO Ć

W POST POWANIU
REKRUTACYJNYM

Złożenie podania
o przyjęcie do szkoły
Próby sprawno ci fizycznej dla
kandydatów do oddziałów Liceum
Ogólnokształcącego z klasą
usportowioną
Dostarczenie do szkoły kopii
wiadectwa ukończenia gimnazjum
i za wiadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego
Ogłoszenie listy kandydatów
zakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę skierowania
na badanie lekarskie dla
zakwalifikowanego kandydata
do Technikum, Liceum i Branżowej
Szkoły I Stopnia
Dostarczenie do szkoły oryginału
wiadectwa ukończenia gimnazjum
i za wiadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego
Ogłoszenie listy przyjętych

TERMIN
W POST POWANIU
REKRUTACYJNYM
UZUPEŁNIAJ CYM

14.05.2018 - 30.05.2018

01.08.2018 – 03.08.2018

01.06.2018 – 12.06.2018

06 sierpnia 2018 r.

22.06.2018 – 25.06.2018

Nie dotyczy

do 11 lipca 2018 r.

do 24 sierpnia 2018 r.

do 12 lipca 2018 r.

do 27 sierpnia 2018 r.

do 19 lipca 2018 r.

do 30 sierpnia 2018 r.

20 lipca 2018 r.

31 sierpnia 2018 r.
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WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół
dla młodzieży:
•

Podanie z kwestionariuszem osobowym kandydata – wydruk z systemu
elektronicznego

•

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

•

Kopia

wiadectwa

ukończenia

gimnazjum

i

kopia

za wiadczenia

o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
•

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum i szkoły branżowej, składają
odpowiednio za wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia nauki w technikum oraz za wiadczenie lekarskie zawierające
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu do dnia 19 lipca 2018 r.

•

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy usportowionej powinien posiadać:
- zgodę rodziców,
- orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

•

Skierowanie na badanie lekarskie otrzymują kandydaci zakwalifikowani
w sekretariacie szkoły do dnia 12 lipca 2018 r.
Skierowanie na badanie lekarskie do odbioru, przez zakwalifikowanych
kandydatów, w sekretariacie szkoły do dnia 12 lipca 2018r.

•

Inne:
- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
przez kuratora o wiaty 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,
- potwierdzenie aktywno ci kandydata na rzecz innych ludzi lub rodowiska
szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu,
- dokumenty przewidziane na podstawie art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo o wiatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zmianami).
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PUNKTOWANE W POST POWANIU REKRUTACYJNYM PRZEDMOTY

Technik rolnik

Technik agrobiznesu

Technik urządzeń i systemów energetyki
odnawialnej

Technik weterynarii z elementami
hodowli koni

Technik organizacji reklamy

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Liceum ogólnokształcące – klasa
usportowiona
Oddział wielozawodowy
Szkoły Branżowej I Stopnia

Język polski
Matematyka
Biologia
Chemia
Język polski
Matematyka
Biologia
Geografia
Język polski
Matematyka
Biologia
Fizyka
Język polski
Matematyka
Biologia
Chemia
Język polski
Matematyka
Informatyka
Język obcy – najwyższa ocena
Język polski
Matematyka
Informatyka
Język obcy – najwyższa ocena
Język polski
Matematyka
Biologia
Język obcy – najwyższa ocena
Język polski
Matematyka
Biologia
Język obcy – najwyższa ocena
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KRYTERIA REKRUTACJI
Niezależnie od w/w kryteriów do szkół dla młodzieży przyjmowany jest:
- laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
- laureat lub finalista olimpiad dla gimnazjalistów
- laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
Przy przyjmowaniu do szkół dla młodzieży w przypadku równorzędnych wyników
w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w drugim etapie
mają kandydaci u których występuje:
- kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwo ć wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego w etapie trzecim pierwszeństwo moją kandydaci u których występuje:
- wielodzietno ć rodziny kandydata
- niepełnosprawno ć kandydata, jednego lub obojga rodziców, bądź rodzeństwa
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- objęcie kandydata pieczą zastępczą

EGZAMINY SPRAWNO CIOWE
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 przyjmowani będą kandydaci,
którzy:
•

dostarczą wszystkie wymagane dokumenty,

•

posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolno ci do uprawiania danego sportu, wydanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie
z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolno ci do uprawiania danego sportu
przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia

•

zaliczyli z wynikiem pozytywnym próby sprawno ci fizycznej ustalone przez
komisj rekrutacyjn lub trenera albo instruktora,
5

Regulamin przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej usportowionej
Liceum Ogólnokształc cego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie

Do klasy usportowionej Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów, którzy:
• posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolno ci do uprawiania sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami
w sprawie trybu orzekania o zdolno ci do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież
do ukończenia 21 roku życia,
• posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do wybranego oddziału,
• uzyskali pozytywne wyniki prób sprawno ci fizycznej.
Test sprawno ci fizycznej ( MTSF ) składa si z nast puj cych prób:
- skok w dal z miejsca,
- bieg wytrzymało ciowy - 1000 m - dla chłopców
800 m – dla dziewcząt
- wytrzymanie w zwisie na dr ku,
- skłony w przód z le eniem tyłem przez 30 s (,,brzuszki”),
- skłon tułowia w przód,
Punktacja przyznawana jest zgodnie z punktacj zawart w Mi dzynarodowym Te cie
Sprawno ci Fizycznej oraz zaleceniami Polskiego Zwi zku Lekkiej Atletyki, według
tabel dla wieku kalendarzowego kandydata.

Opis testów sprawno ci:
1.Skok w dal z miejsca: a)wykonanie: Testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego
odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległo ć, do piaskownicy lub na materac.
b) pomiar: Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Liczy się wynik skoku lepszego.
Długo ć skoku zawarta jest pomiędzy linią skoku a ostatnim ladem pięt. c) uwagi:
Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.
2.Bieg wytrzymało ciowy-: 1000 m - dla chłopców, 800 m – dla dziewcząt , a) wykonanie:
Na sygnał "na miejsca" badany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał
"start" biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. b) pomiar: Czas mierzy się z
dokładno cią do l sekundy.
3.Wytrzymanie w zwisie na dr ku - próba siły r k i barków: a) wykonanie:
Z przestawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugiętych.
Dłonie winny znajdować się na szeroko ci barków, na sygnał "start" zaczyna się próba zwisu
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i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się wyraźnie nad
drążkiem. b) pomiar: Próba wykonywana jest l raz. Liczy się ilo ć wytrzymanych sekund w
wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy podbródek znajduje się poniżej
drążka.
4.Skłony w przód z le eniem tyłem przez 30 s (tzw ,,brzuszki”): a) wykonanie: Badany
leży na macie z rozstawionymi na szeroko ć 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem
prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy
tak, aby me odrywały się od podłoża. Na sygnał "start" badany wykonuje skłony w przód
dotykając łokciami kolan następnie wraca do pozycji wyj ciowej. Ćwiczenie trwa 30 sekund.,
b) pomiar: Notowana jest ilo ć wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund. c) uwagi: Badanego
nie dyskwalifikuje się w wypadku, gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów.
5.Skłon tułowia w przód - próba gibko ci: a) wykonanie: Badany staje na taborecie tak, by
palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie
wykonuje skłon w przód, zaznaczając jak najniżej palcami rąk lad na przymocowanej w tym
celu do taboretu podziałce. b) pomiar: Próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik odczytywany
jest w cm.
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