
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY REKRUTACJI

do szkół dla młodzieży

w Zespole Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie 

na rok szkolny 2021/2022

 

 

OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022

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

 

5 – letnie Technikum

 

kl. I Technikum – zawód: technik rolnik 

kl. I Technikum – zawód: technik weterynarii 

kl. I Technikum – zawód: technik informatyk 

 

4– letnie Liceum Ogólnokształcące

            kl. I Liceum Ogólnokształcącego – profil medyczny

 

 3– letnia Szkoła Branżowa I Stopnia

 

     kl. I oddział wielozawodowy

 

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI 2021/2022

 

W Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych CKU w Bojanowie stosuje się elektroniczny system 
naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.



WAŻNE TERMINY

CZYNNOŚĆ TERMIN TERMIN

W POSTĘPOWANIU W POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM UZUPEŁNIAJĄCYM

Złożenie podania 17.05.2021r.-21.05.2021r. 3.08.2021r.-5.08.2021r.

o przyjęcie do szkoły

Dostarczenie do szkoły 25.06.2021r.-14.07.2021r. nie dotyczy

zaświadczenia o wynikach

egzaminu ósmoklasisty

oraz kopii świadectwa 

ukończenia szkoły

podstawowej

Ogłoszenie listy kandydatów 22 lipca 2021r. 16 sierpnia 2021r.

zakwalifikowanych

wydanie przez szkołę skierowania 17.05.2021r.- 26.07.2021r. 3.08.2021r.-13.08.2021r.

na badanie lekarskie dla

zakwalifikowanego kandydata

do Technikum i Branżowej Szkoły

I Stopnia

Dostarczenie do szkoły oryginału 23.07.2021r.- 30.07.2021r. 17.08.2021r. – 20.08.2021r.

świadectwa ukończenia szkoły

i oryginału zaświadczenia o 

wynikach egzaminu zewnętrznego 

oraz zaświadczenia lekarskiego

Ogłoszenie listy przyjętych 2 sierpnia 2021r. 23 sierpnia 2021r.



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  świadectwa  ukończenia  szkoły  i  kopia  zaświadczenia  o  wynikach  egzaminu
zewnętrznego,

• kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum i szkoły branżowej, składają odpowiednio
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w technikum oraz
zaświadczenie  lekarskie  zawierające orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia
praktycznej nauki zawodu do dnia 30 lipca 2021 r.,

• skierowanie na badanie lekarskie otrzymują kandydaci zakwalifikowani w sekretariacie szkoły
od 17.05.2021 do 26.07.2021 r.

Skierowanie na badanie lekarskie do odbioru, przez zakwalifikowanych kandydatów, w sekretariacie
szkoły do dnia 26 lipca 2021 r. 

 

• 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).



PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Technik rolnik :  język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny, 

Technik weterynarii : język polski, matematyka, biologia, chemia, 

Technik informatyk : język polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny,

Liceum ogólnokształcące – profil medyczny  : język polski, matematyka, biologia, chemia,

Oddział wielozawodowy Szkoły Branżowej I Stopnia : język polski, matematyka.

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  z  problemami  zdrowotnymi,  ograniczającymi  możliwość  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:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata, jednego lub obojga rodziców, bądź rodzeństwa,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
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