Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

ZASADY REKRUTACJI
UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
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Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół
Przyrodniczo –Politechnicznych CKU w Marszewie na rok szkolny
2018/2019
Organ prowadzący szkołę: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

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.) i art. 20wa ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do
dnia 26 stycznia 2017 r., w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) oraz § 11 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowejz dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
(Dz. U. poz. 586)
Zarządzenia NR 110.1.6.2018 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2018 r. 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

1. Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół
ponadgimnazjalnych (pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” należy rozumieć
szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół). Ofertę szkół
na rok szkolny 2018/2019 zawiera informator opublikowany przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty i dostępny na stronie internetowej www.ko.poznan.pl .
2. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w szkole, wskazuje
we wniosku kolejno interesujące go oddziały.
3. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.
4. W roku szkolnym 2018/2019 planowany jest nabór do następujących oddziałów:
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TECHNIKUM

Nazwa szkoły

Symbol
oddziału

Nazwa zawodu

Język obcy

Punktowane
przedmioty

Cykl
kształcenia

Język polski
Technik
Technikum im. płk. Ludwika
Bociańskiego w Marszewie

M

Matematyka

mechanizacji

angielski

Język angielski

rolnictwa

niemiecki

Fizyka

4 lata

i agrotroniki

Technikum im. płk. Ludwika
Bociańskiego w Marszewie

Technik
A

architektury
krajobrazu

Język polski
angielski

Matematyka

niemiecki

Język angielski
Biologia

Technik urządzeń

Technikum im. płk. Ludwika
Bociańskiego w Marszewie
O

Język polski

i systemów

angielski

Matematyka

energetyki

niemiecki

Język angielski

odnawialnej
Technikum im. płk. Ludwika
Bociańskiego w Marszewie

Technik
Ż

technologii
żywności

4 lata

4 lata

Fizyka
Język polski
angielski

Matematyka

niemiecki

Język niemiecki

4 lata

Chemia
Język polski

Technikum im. płk. Ludwika
Bociańskiego w Marszewie
W

Technik

angielski

Matematyka

weterynarii

niemiecki

Język niemiecki

4 lata

Biologia
Język polski

Technikum im. płk. Ludwika
Bociańskiego w Marszewie
TW

Technik turystyki angielski

Matematyka

wiejskiej

Język angielski

niemiecki

4 lata

Biologia
Technikum im. płk. Ludwika
Bociańskiego w Marszewie

Technik
agrobiznesu

angielski
niemiecki

AG

Język polski
Matematyka
Język angielski

4 lata

Biologia
Technikum im. płk. Ludwika
Bociańskiego w Marszewie

Technik rolnik

R

angielski
niemiecki

Język polski
Matematyka
Język angielski

4 lata

Biologia
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BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Nazwa szkoły

Symbol
oddziału

Nazwa zawodu

Język obcy

MechanikBranżowa Szkoła I Stopnia im.
płk. Ludwika Bociańskiego w
Marszewie

pojazdów

angielski

i maszyn

kształcenia

Matematyka
Język angielski

3 lata

Język polski

Branżowa Szkoła I Stopnia im.
BR

Rolnik

angielski

Marszewie

Matematyka
Język angielski

3 lata

Fizyka
Język polski

Branżowa Szkoła I Stopnia im.
płk. Ludwika Bociańskiego w

przedmioty

Fizyka

rolniczych,

płk. Ludwika Bociańskiego w

Cykl

Język polski

operator
BM

Punktowane

BO

Ogrodnik

Marszewie

angielski

Matematyka
Język angielski

3 lata

Fizyka

Liczba utworzonych oddziałów będzie uzależniona od zainteresowania kandydatów.

5. Zgodnie z kryteriami określonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – organu
prowadzącego szkołę, planuje się nabór do poszczególnych oddziałów w liczbie 20-24
uczniów we wszystkich typach szkół, a w oddziałach kształcących w dwóch zawodach od 10
do 12 uczniów kształconych w jednym zawodzie.
6. Kandydaci do szkoły składają dokumenty za pomocą naboru elektronicznego za pomocą
linku https://pleszew.edu.com.pl/kandydat oraz w formie papierowej w sekretariacie szkoły
w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji (Załącznik nr 1,2).
Wymagane dokumenty:
• Podanie o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 3),
• 3 podpisane fotografie,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał)
• świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał)
• wniosek o przyjęcie do internatu - tylko zainteresowani kandydaci (załącznik nr 4),
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7. O przyjęciu na listę decyduje według kolejności suma uzyskanych punktów, zasady
przeliczania punktów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego

na

lata

szkolne

2017/2018-2019/2020

do

trzyletniego

liceum

ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów
będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
8. Szkolna komisja rekrutacyjna:
a)

rejestruje dokumenty w sposób umożliwiający ustalenie, ilu kandydatów wybrało daną
szkołę

b)

sporządza

informacje

o

uzyskanej

przez

kandydatów

liczbie

punktów

w postępowaniu rekrutacyjnym,
c)

sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz
przyjętych i nieprzyjętych,

d)

ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na liście
alfabetycznie,

e)

sporządza protokoły postępowania rekrutacyjnego.

9. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do ZSP-P CKU w Marszewie w ciągu 7 dni od
dnia podania do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, ma prawo do
złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do
szkoły. Komisja Rekrutacyjna udziela odpowiedzi w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.
Załącznik nr 1
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS
PIERWSZYCH PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKÓW
DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Lp.

Rodzaj czynności

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym

od 14 maja 2018 r.
do 30 maja 2018 r.
do godz. 15.00

od 1 sierpnia
2018 r.
do 3 sierpnia
2018 r.
do godz. 15.00
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2.

1

Przeprowadzenie:
1) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
dla kandydatów do oddziałów
wymagających szczególnych
indywidualnych predyspozycji,
2) prób sprawności fizycznej dla
kandydatów do szkół sportowych,
szkół mistrzostwa sportowego i szkół
z oddziałami sportowymi lub
z oddziałami mistrzostwa sportowego,
3) sprawdzianu kompetencji językowych
dla kandydatów do szkół
dwujęzycznych i szkół z oddziałami
dwujęzycznymi lub z oddziałami
międzynarodowymi

od 1 czerwca
2018 r.
do 12 czerwca
2018 r.

6 sierpnia 2018 r.

3.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjne
informacji o uzyskanych przez
poszczególnych kandydatów wynikach
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
sprawdzianu kompetencji językowych oraz
prób sprawności fizycznej

do 14 czerwca
2018 r.
do godz. 10.00

do 7 sierpnia
2018 r.
do godz. 10.00

4.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły
i/lub zmiany kolejności wybranych szkół

od 15 czerwca
2018 r.
do 19 czerwca
2018 r.
do godz. 15.00

nie dotyczy

5.

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły
o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenie o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego

od 22 czerwca
2018 r.
do 25 czerwca
2018 r.
do godz. 15.00

nie dotyczy

6.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynności, o
których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy1

do 26 czerwca
2018 r.

do 9 sierpnia
2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjne list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

11 lipca 2018 r.
godz. 10.00

24 sierpnia 2018 r.
godz. 10.00

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169).
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8.

Wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie
zawodowe skierowania na badanie lekarskie
kandydatowi z listy kandydatów
zakwalifikowanych,
w przypadku złożenia przez kandydata
oświadczenia o wyborze tej szkoły

9.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a
w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu

do 12 lipca 2018 r.

do 27 sierpnia
2018 r.

do 19 lipca 2018 r.
do godz. 12.00

do 30 sierpnia
2018 r.
do godz. 12.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjne list kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20 lipca 2018 r.
godz. 13.00

31 sierpnia 2018 r.
godz. 13.00

11.

Poinformowanie Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty przez dyrektora o liczbie wolnych
miejsc w szkole

20 lipca 2018 r.
godz. 15.00

31 sierpnia 2018 r.
godz. 13.00

Załącznik nr 2
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS
PIERWSZYCH PUBLICZNYCH BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA DLA
ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
(w tym dla szkół, w
których zajęcia
dydaktycznowychowawcze
rozpoczynają się w
pierwszym
powszednim
dniu lutego)

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
uzupełniającym
(w tym dla szkół, w
których zajęcia
dydaktycznowychowawcze
rozpoczynają się w
pierwszym
powszednim
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dniu lutego)
1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

2.

Przeprowadzenie:
4) sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych dla kandydatów do
oddziałów wymagających
szczególnych indywidualnych
predyspozycji,
5) prób sprawności fizycznej dla
kandydatów do szkół sportowych,
szkół mistrzostwa sportowego i
szkół z oddziałami sportowymi lub
z oddziałami mistrzostwa
sportowego,
6) sprawdzianu kompetencji
językowych dla kandydatów do
szkół dwujęzycznych i szkół
z oddziałami dwujęzycznymi lub
z oddziałami międzynarodowymi

od 14 maja 2018 r.
do 30 maja 2018 r.
do godz. 15.00
(od 2 listopada
2018 r.
do 9 listopada 2018 r.
do godz. 15.00)

od 1 sierpnia 2018 r.
do 3 sierpnia 2018 r.
do godz. 15.00
(od 2 stycznia 2019 r.
do 4 stycznia 2019 r.
do godz. 15.00)

od 1 czerwca 2018 r.
do 12 czerwca
2018 r.
(od 12 listopada
2018 r.
do 20 listopada
2018 r.)

6 sierpnia 2018 r.
(7 stycznia 2019 r.)

3.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjne
informacji o uzyskanych przez
poszczególnych kandydatów wynikach
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
sprawdzianu kompetencji językowych oraz
prób sprawności fizycznej

do 14 czerwca
2018 r.
do godz. 10.00
(do 21 listopada
2018 r.
do godz. 10.00)

do 7 sierpnia 2018 r.
do godz. 10.00
(do 8 stycznia 2019 r.
do godz. 10.00)

4.

Możliwość dokonania zmiany wyboru
szkoły i /lub zmiany kolejności wybranych
szkół

od 15 czerwca
2018 r.
do 19 czerwca
2018 r.
do godz. 15.00
(nie dotyczy)

nie dotyczy
(nie dotyczy)

5.

Uzupełnianie wniosków o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenie o
szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego

od 22 czerwca
2018 r.
do 25 czerwca
2018 r.
do godz. 15.00
(nie dotyczy)

nie dotyczy
(nie dotyczy)

6.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do
szkoły i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę

do 26 czerwca
2018 r.
(do 23 listopada
2018 r.)

do 9 sierpnia 2018 r.
(do 9 stycznia
2019 r.)
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w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie czynności, o których mowa w
art. 20t ust. 7 ustawy2
7.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjne list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

11 lipca 2018 r.
godz. 10.00
(12 grudnia 2018 r.
godz. 10.00)

24 sierpnia 2018 r.
godz. 10.00
(24 stycznia 2019 r.
godz. 10.00)

8.

Wydanie przez szkoły prowadzące
kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie kandydatowi z listy
kandydatów zakwalifikowanych,
w przypadku złożenia przez kandydata
oświadczenia o wyborze tej szkoły

do 12 lipca 2018 r.
(do 13 grudnia
2018 r.)

do 27 sierpnia
2018 r.
(do 25 stycznia
2019 r.)

do 19 lipca 2018 r.
do godz. 12.00
(do 20 grudnia
2018 r.
do godz. 12.00)

do 30 sierpnia
2018 r.
do godz. 12.00
(do 30 stycznia
2019 r.
do godz. 12.00)

20 lipca 2018 r.
godz. 13.00
(21 grudnia 2018 r.
godz. 15.00)

31 sierpnia 2018 r.
godz. 13.00
(31 stycznia 2019 r.
godz. 15.00)

20 lipca 2018 r.
godz. 15.00
(21 grudnia 2018 r.
godz. 15.00)

31 sierpnia 2018 r.
godz. 13.00
(31 stycznia 2019 r.
godz. 15.00)

9.

10.

11.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, o ile nie zostały one
złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły, a w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
- także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisje rekrutacyjne list kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Poinformowanie Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty przez dyrektora o liczbie
wolnych miejsc w szkole

Załącznik nr 3 – Karta naboru na rok szkolny 2018/2019

2

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169).
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KARTA NABORU
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Zespół Szkół
Przyrodniczo - Politechnicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Marszewie
Dane kandydata
PESEL

Płeć

K
Data urodzenia (DD,MM,RRRR)

,

M
Miejsce urodzenia

,
Imiona

Nazwisko

Adres zamieszkania
Miejscowość

Ulica

Kod

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

Województwo

Powiat

Telefon

Gmina

E-mail

Informacje dodatkowe o kandydacie – ukończone gimnazjum

Dane rodziców/opiekunów prawnych
Dane matki/prawnej opiekunki
Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

.....................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania matki/prawnej opiekunki)
Dane ojca/prawnego opiekuna
Imię
Nazwisko
Telefon kontaktowy

.....................................................................................................................................................................................

Deklaracja przyjęcia do
Lp.

......................................
Podpis rodziców(opiekunów)

(adres zamieszkania ojca, prawnego opiekuna)
szkoły Proszę wpisać wybrany kierunek

TECHNIKUM

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

............................................
Podpis kandydata
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Załącznik nr 4 – Podanie do internatu szkolnego
Miejscowość...............................data ..............................
Dyrektor Zespołu Szkół
Przyrodniczo-Politechnicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Marszewie

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU
Proszę o przyjęcie mnie do internatu Zespołu Szkół P-P CKU w Marszewie
w roku szkolnym 201…. – 201…..
I Informacje personalne:
Imię i nazwisko ucznia..................................................................................
Data i miejsce urodzenia...............................................................................
PESEL..........................................................................................................
Adres zamieszkania......................................................................................
Tel. Kom...............................................

Klasa......................

Korzystałam(em)/nie korzystałam(em)* z zakwaterowania w internacie
II Rodzice/opiekunowie
Ojciec ................................................
......................................
( imię i nazwisko)
(podpis)
Matka ...............................................
......................................
( imię i nazwisko)
(podpis)
Adres do korespondencji ........................................................................................................
Tel. Kom

ojciec............................................ matka............................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji
podań o przyjęć do Internatu oraz przebywania w internacie na podstawie ustawy
o ochronie danych osobowych Ust z dnia 29 sierpnia1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883
z późniejszymi zmianami) ZSP-P CKU w Marszewie

..........................................
czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)

..............................................
czytelny podpis matki (opiekuna prawnego)

.........................................
czytelny podpis ucznia

Rada Wychowawców Internatu ZSP-PCKU w Marszewie opiniuje pozytywnie/negatywnie*
podanie
ucznia
o
zakwaterowaniu
w
internacie
(uzasadnieniew przypadku negatywnej opinii).
.......................................................................................................................................................
...................................................
data i podpis kierownika internatu

Przyznaję/ nie przyznaję * miejsca w internacie ZSP-PCKU w Marszewie
...............................................................
.......................................................
miejscowość, data

data i podpis dyrektora szkoły

* niepotrzebne skreślić
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