Regulamin
przyjmowania kandydatów
do klas oraz semestrów pierwszych
w Zespole Szkół Przyrodniczo – Technicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie
w roku szkolnym 2021/2022
§1
Ustala się zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Przyrodniczo –
Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie na podstawie:
-

art. 154 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2,
-

rozporządzenie 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 2019 r.
poz. 1737),
-

§ 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 stycznia

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.).
1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę przyjęcia do następujących szkół:

•

Technikum,

•

Szkoły Branżowej I stopnia,

•

Liceum Ogólnokształcącego ,

•

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (tryb zaoczny),

•

Kwalifikacyjne Kursy Umiejętności Zawodowych (tryb zaoczny),
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•

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (tryb zaoczny).

W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest utworzenie następujących
oddziałów:

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY
DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
5 – letnie Technikum
kl. I Technikum – zawód: technik rolnik,
k. I Technikum – zawód: technik weterynarii,
kl. I Technikum – zawód: technik informatyk,
4 – letnie Liceum Ogólnokształcące
kl. I Liceum Ogólnokształcącego o profilu medycznym
3 – letnia Szkoła Branżowa I Stopnia
kl. I oddział wielozawodowy

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych – kształcenie w systemie zaocznym
Kurs

Kwalifikacji

Zawodowych

–

kształcenie

w

systemie

zaocznym

Kurs Umiejętności Zawodowych - kształcenie w systemie zaocznym

§2

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły.
2. Komisja

realizuje

wszystkie

zadania

związane

z

przygotowaniem,

przeprowadzeniem i zakończeniem rekrutacji.
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3. Komisja rekrutacyjna ogłasza:
a) listę kandydatów przyjętych do szkoły dla młodzieży,
b) listy przyjętych do poszczególnych klas pierwszych szkół dla młodzieży,
c) listy przyjętych na semestr pierwszy szkół dla dorosłych,
d) listy przyjętych na kursy kwalifikacyjne.
§3

1. W Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych CKU w Bojanowie stosuje się
elektroniczny system naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
dla młodzieży.
2. Kandydaci do klas pierwszych szkół dla młodzieży Zespołu Szkół
Przyrodniczo – Technicznych CKU składają dokumenty do poszczególnych
typów szkół i wybranych oddziałów w sekretariacie szkoły od 17 maja do 21
maja 2021 roku.
3. Kandydaci do klas pierwszych szkół dla młodzieży od dnia 25 czerwca do
dnia 14 lipca 2021 r. dostarczają do wybranej szkoły poświadczoną przez
dyrektora szkoły podstawowej kopię świadectwa ukończenia szkoły i kopię
zaświadczenia wynikach egzaminu zewnętrznego
4. Kandydaci pełnoletni lub rodzice niepełnoletnich kandydatów do klas
pierwszych szkół dla młodzieży do dnia 30 lipca 2021 r. składają
oświadczenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego.
§4
Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół
dla młodzieży:
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a) podanie z kwestionariuszem osobowym kandydata – wydruk z systemu
elektronicznego,
b) trzy fotografie (podpisane na odwrocie - imię i nazwisko, data
urodzenia),
c) kopia świadectwa ukończenia szkoły i kopia zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego,
d) kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły
I stopnia składają odpowiednio zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawierające orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu do dnia 30 lipca 2021r.,
e) skierowanie na badanie lekarskie otrzymują kandydaci zakwalifikowani
w sekretariacie szkoły do dnia 26 lipca 2021 r.,
f) inne:
-

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,
-

potwierdzenie aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub

środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu,
-

dokumenty przewidziane na podstawie art. 150 ustawy z dnia 14

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zmianami).
§5
1. O przyjęciu do klas pierwszych Technikum, Liceum Ogólnokształcącego i

Branżowej Szkoły I Stopnia absolwentów szkół podstawowych zadecyduje
Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora Zespołu
Szkół Przyrodniczo - Technicznych na podstawie uzyskanych przez kandydata
punktów przeliczanych zgodnie z poniższą tabelą:
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Lp

Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty

Punktacja

.
Świadectwo
1.

Wynik z języka polskiego

Za oceny wyrażone w

2.

Wynik z matematyki

3.

Wynik z I przedmiotu

celujący – 18 pkt.

4.

Wynik z II przedmiotu

bardzo dobry – 17 pkt.

5.

Wynik z III przedmiotu

dobry – 14 pkt.

stopniach przyznaje się
punkty:

dostateczny – 8 pkt.
6.
7.

dopuszczający – 2 pkt.
Świadectwo z wyróżnieniem
7 pkt.
Za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia
– maksymalnie można uzyskać 18 pkt.
Konkursy o zasięgu ponadwojewódzkim:
finalista konkursu przedmiotowego

10 pkt.

laureat konkursu tematycznego

7 pkt.

finalista konkursu tematycznego
Konkurs o zasięgu międzynarodowym

5 pkt.

z przedmiotów artystycznych

nieobjętych

lub

ogólnopolskim

ramowym

planem

nauczania:
finalista konkursu przedmiotowego

10 pkt.

laureat turnieju przedmiotowego

4 pkt.

finalista turnieju tematycznego
Konkurs o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora

3 pkt.
10 pkt.

Oświaty:

7 pkt.

dwukrotny lub więcej Finalista konkursu przedmiotowego

5 pkt.

dwukrotny lub więcej Laureat konkursu tematycznego

7 pkt.

dwukrotny lub więcej Finalista konkursu tematycznego

5 pkt.

finalista konkursu przedmiotowego

3 pkt.

laureat konkursu tematycznego
finalista konkursu tematycznego
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Konkurs lub turniej o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim:
dwukrotny lub więcej Finalista konkursu przedmiotowego

10 pkt.

dwukrotny lub więcej Laureat turnieju przedmiotowego

7 pkt.

dwukrotny lub więcej Finalista turnieju przedmiotowego

5 pkt.

finalista konkursu przedmiotowego

7 pkt.

laureat turnieju przedmiotowego

3 pkt.

finalista turnieju przedmiotowego
Zawody organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty

2 pkt.

działające na terenie szkoły na szczeblu:

3 pkt.

międzynarodowym

2 pkt.

krajowym, wojewódzkim, powiatowym
8.

1 pkt.

Osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności na rzecz innych
ludzi szczególnie w formie wolontariatu
Egzamin ósmoklasisty/ szkoły podstawowej

9.
10
11
12
13

Wynik z języka polskiego
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie
Wynik z matematyki
Wynik z przedmiotów przyrodniczych
Wynik z języka obcego na poziomie

4 pkt.

3 pkt.

Wynik przedstawiony w
procentach mnoży się przez
0,2

podstawowym

2. Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjnym:

Technik rolnik

język polski
matematyka
biologia

Technik weterynarii

język obcy nowożytny
język polski
matematyka
biologia

Technik informatyk

chemia
język polski
matematyka
informatyka
język obcy nowożytny
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język polski
matematyka

Liceum ogólnokształcące

biologia

oddział wielozawodowy Szkoły

chemia
język polski

Branżowej I Stopnia

matematyka
język polski

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

matematyka
język obcy nowożytny

§6

1. Niezależnie od w/w kryteriów do szkół dla młodzieży przyjmowany jest
w pierwszej kolejności:
-

laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,

-

laureat

konkursu

przedmiotowego

o

zasięgu

wojewódzkim

lub

ponadwojewódzkim,
-

laureat lub finalista turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z
wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy odpowiadających zawodowi
nauczanemu w szkole branżowej.
§7

Przy przyjmowaniu do szkół dla młodzieży w przypadku równorzędnych wyników
w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo w drugim etapie
mają kandydaci:
-

z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego w etapie trzecim pierwszeństwo moją kandydaci, u których występuje:
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-

wielodzietność rodziny kandydata,

-

niepełnosprawność kandydata, jednego lub obojga rodziców, bądź

rodzeństwa,
-

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,



objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§8

1. Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów Szkolna Komisja

Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna sporządza listy przyjętych kandydatów do klas
pierwszych szkół dla młodzieży.
2. O kolejności na liście kandydatów do danej klasy pierwszej szkół dla

młodzieży decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z § 5 regulaminu
przyjęć.
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów do klas pierwszych szkół dla

młodzieży jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo przyjęcia do Zespołu Szkół
Przyrodniczo – Technicznych w Bojanowie mają kandydaci, którzy złożyli
dokumenty zaznaczając, że jest to szkoła pierwszego wyboru.
4. W szczególnych przypadkach o przyjęciu do szkoły decyduje Dyrektor szkoły.

§9

1. Postępowanie kwalifikacyjne do szkół dla młodzieży zostanie zakończone do

dnia 22 lipca 2021 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości lista
kandydatów zakwalifikowanych oraz lista kandydatów niezakwalifikowanych.
2. Kandydaci umieszczeni na liście zakwalifikowanych do klas pierwszych szkół

dla młodzieży, potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do dnia
30 lipca 2021 r.
-

oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

-

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
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3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych szkół dla

młodzieży zostanie podana do publicznej wiadomości dnia 2 sierpnia 2021 r.

§ 10

1. W przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca w szkole dla młodzieży, podania

o przyjęcie w wyniku rekrutacji uzupełniającej należy składać od 3 sierpnia
2021 r. do 5 sierpnia 2021 r.
2. Kandydaci do klas pierwszych szkół dla młodzieży ubiegający się o przyjęcie

w rekrutacji uzupełniającej potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole
poprzez

dostarczenie

oryginału

świadectwa

ukończenia

szkoły

i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do dnia 20 sierpnia
2021r.
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej szkół dla młodzieży i ogłoszenie

listy przyjętych odbędzie się dnia 23 sierpnia 2021 r.
4. O kolejności na liście przyjętych w rekrutacji uzupełniającej do szkół dla

młodzieży decyduje liczba uzyskanych punktów.
§ 11

1. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Kursów

Kwalifikacyjnych oraz Kursów Umiejętności 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.
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2. Weryfikacja wniosków odbędzie się do dnia 20 lipca 2021 r.
3. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana
do publicznej wiadomości do dnia 22 lipca 2021 r.

§ 12

Pozostałe zasady nieuregulowane niniejszym regulaminem określają obowiązujące
przepisy prawa oświatowego.

Dyrektor
Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Bojanowie
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