ZASADY REKRUTACJI
UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
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Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół
Przyrodniczo –Politechnicznych CKU w Marszewie na rok szkolny
2019/2020
Organ prowadzący szkołę: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1. W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego przyjmowanie uczniów do szkół
podlega przepisom przejściowym zawartym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)
a) Absolwenci gimnazjum ubiegają się o przyjęcie do :
 dotychczasowego czteroletniego technikum
 trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
Do postępowania rekrutacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o systemie
oświaty - rozporządzenie MEN 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.
b) Absolwenci szkoły podstawowej ubiegają się o przyjęcie do:
 pięcioletniego technikum
 trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
Do postępowania rekrutacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo
oświatowe - rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610)
2. Zarządzenia NR 110.1.4.2019
WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminówprzeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów
na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych
z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego
technikum, klas wstępnych, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół
policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych.
3. Postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum i absolwentów
ośmioletniej szkoły podstawowej prowadzone będzie odrębnie, w tym samym czasie.
4.Od 1 września 2019 r. w pięcioletnim technikum i trzyletniej branżowej szkole I stopnia
prowadzone będą odrębne klasy dla poszczególnych absolwentów.
5.

Każdy kandydat
ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych
szkółponadgimnazjalnych (pod pojęciem „szkoła ponadgimnazjalna” należy rozumieć
szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół).
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Ofertę szkółna rok szkolny 2018/2019 zawiera informator opublikowany przez
WielkopolskiegoKuratora Oświaty i dostępny na stronie internetowej www.ko.poznan.pl .
6. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w szkole, wskazuje
we wniosku kolejno interesujące go oddziały.
7. Uczeń, wybierając oddział, uwzględnia języki obce, które będą w nim nauczane.
8. W roku szkolnym 2019/2020 planowany jest nabór do następujących oddziałów:
Technikum
 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 technik architektury krajobrazu
 technik weterynarii
 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 technik technologii żywności
 technik agrobiznesu
 technik rolnik
Branżowa szkoła I stopnia
 mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 rolnik
 ogrodnik
Szkoła policealna
 technik weterynarii
Liczba utworzonych oddziałów będzie uzależniona od zainteresowania kandydatów.
9. Zgodnie z kryteriami określonymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
organuprowadzącego szkołę, planuje się nabór do poszczególnych oddziałów w liczbie
24uczniów we wszystkich typach szkół, a w oddziałach kształcących w dwóch zawodach
od 10do 12 uczniów kształconych w jednym zawodzie.
10. Kandydaci do szkoły składają dokumenty za pomocą naboru elektronicznego linkttps://pleszew.edu.com.pl/kandydat oraz w formie papierowej w sekretariacie szkoły
w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji (Załącznik nr 1).
11. Wymagane dokumenty:
 podanie o przyjęcie do szkoły (załącznik nr 2),
 3 podpisane fotografie,
 zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, ósmoklasisty (oryginał)
 świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej (oryginał)
 wniosek o przyjęcie do internatu - tylko zainteresowani kandydaci
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 wyjątkiemtytułu laureata lub finalisty
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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,
12. Punktowane przedmioty w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kierunek / język nauczany
technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki
 j. angielski
 j. niemiecki
technik architektury
krajobrazu
 j. angielski
 j. niemiecki
technik weterynarii
 j. angielski
 j. niemiecki
technik urządzeń i
systemów energetyki
odnawialnej
 j. angielski

Gimnazjum
 fizyka
 język polski
 matematyka
 technika /
zajęcia techniczne
 biologia
 język polski
 matematyka
 przyroda

Szkoła podstawowa
 fizyka
 język polski
 matematyka
 technika /
zajęcia techniczne
 biologia
 język polski
 matematyka
 przyroda










biologia
chemia
język polski
matematyka
fizyka
język polski
matematyka
technika /
zajęcia techniczne










biologia
chemia
język polski
matematyka
fizyka
język polski
matematyka
technika /
zajęcia techniczne






chemia
język polski
matematyka
technika / zajęcia
techniczne






chemia
język polski
matematyka
technika / zajęcia
techniczne






język polski
matematyka
geografia
biologia






język polski
matematyka
geografia
biologia






biologia
język polski
matematyka
technika /
zajęcia techniczne






biologia
język polski
matematyka
technika /
zajęcia techniczne

 j. niemiecki
technik technologii
żywności
 j. angielski
 j. niemiecki
technik agrobiznesu
 j. angielski
 j. niemiecki

technik rolnik
 j. angielski
 j. niemiecki
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mechanik-operator
pojazdów i maszyn
rolniczych
 j. angielski
rolnik
 j. angielski

ogrodnik
 j. angielski






fizyka
język polski
matematyka
technika /
zajęcia techniczne






fizyka
język polski
matematyka
technika/
zajęcia techniczne






biologia
język polski
matematyka
technika /
zajęcia techniczne
biologia
język polski
matematyka
przyroda






biologia
język polski
matematyka
technika/
zajęcia techniczne
biologia
język polski
matematyka
przyroda











O przyjęciu na listę decyduje według kolejności suma uzyskanych punktów, zasady
przeliczania punktów określa:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniauzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceumogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatówbędących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum
Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz. U. poz. 610)
13. 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.
14. Kryterium 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 możliwość wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzony opinią publicznej
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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
15. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do ZSP-P CKU w Marszewie w ciągu 7 dni
oddnia podania do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, ma prawo
dozłożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia doszkoły. Komisja Rekrutacyjna udziela odpowiedzi w ciągu 5 dni od złożenia
wniosku.
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Załącznik nr 1
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
(z oddziałami klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego
technikum) ORAZ KLAS WSTĘPNYCH1 , Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH
ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Przeprowadzenie sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych dla
kandydatów do szkół z programem
nauczania wymagającym od
kandydatów szczególnych
indywidualnych predyspozycji.
Przeprowadzenie prób sprawności
fizycznej dla kandydatów do szkół
sportowych, szkół mistrzostwa
sportowego i szkół z oddziałami
sportowymi lub z oddziałami
mistrzostwa sportowego.
Przeprowadzenie sprawdzianu
kompetencji językowych dla
kandydatów do szkół dwujęzycznych
i szkół z oddziałami dwujęzycznymi
lub z oddziałami
międzynarodowymi.
Przeprowadzenie sprawdzianu
predyspozycji językowych dla
kandydatów do klas wstępnych.
Sporządzenie przez komisję
rekrutacyjną informacji o
uzyskanych przez poszczególnych
kandydatów wynikach sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych,
sprawdzianu kompetencji
językowych, sprawdzianu
predyspozycji językowych i prób
sprawności fizycznej.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów, którzy uzyskali

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym
od 13 maja 2019 r. do
31 maja 2019 r. do
godz. 15.00
od 28 października
2019 r. do 13
listopada 2019 r. do
godz. 15.002
3 czerwca 2019 r.
nie dotyczy3

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym
od 26 lipca 2019 r.
do 30 lipca 2019 r.
do godz. 15.00
od 12 grudnia 2019
r. do 13 grudnia
2019 r. do godz.
15.002
31 lipca 2019 r.
nie dotyczy3

od 4 czerwca 2019 r.
do 7 czerwca 2019 r.
nie dotyczy3

1 sierpnia 2019 r.

od 10 czerwca 2019 r.
do 11 czerwca 2019 r.
nie dotyczy3

31 lipca 2019 r.

12 czerwca 2019 r.
nie dotyczy

2 sierpnia 2019 r.
nie dotyczy

do 13 czerwca 2019 r.
do godz. 10.00
nie dotyczy3

5 sierpnia 2019 r. do
godz. 10.00
nie dotyczy3

do 13 czerwca 2019 r.
do godz. 10.00
nie dotyczy3

5 sierpnia 2019 r. do
godz. 10.00
nie dotyczy3

nie dotyczy3

nie dotyczy3
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

pozytywny wynik sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych.
Możliwość dokonania zmiany
wyboru szkoły i/lub zmiany
kolejności wybranych szkół
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej o
świadectwo ukończenia szkoły oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu
zewnętrznego.
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej i
dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata kryteriów
poświadczonych w oświadczeniach,
w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności związanej z
ustaleniem tych okoliczności.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę prowadzącą
kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie.

od 14 czerwca 2019 r.
do 19 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00
od 21 czerwca 2019 r.
do 25 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00

nie dotyczy

do 28 czerwca 2019 r.
do 15 listopada 2019
r.2

do 5 sierpnia 2019 r.
20 grudnia 2019 r.2

15 lipca 2019 r.
30 listopada 2019 r.2

20 sierpnia 2019 r.
7 stycznia 2020 r.2

16 lipca 2019 r. godz.
10.00
3 grudnia 2019 r.
godz. 10.002
od 16 lipca 2019 r. do
18 lipca 2019 r.

21 sierpnia 2019 r.
godz. 10.00
8 stycznia 2020 r.
godz. 10.002
od 21 sierpnia 2019
r. do 23 sierpnia
2019 r.
od 8 stycznia 2020 r.
do 10 stycznia 2020
r.2
od 21 sierpnia 2019
r. do 29 sierpnia
2019 r. do godz.
13.00
od 8 stycznia 2020 r.
do 15 stycznia 2020
r. do godz. 13.002

od 3 grudnia 2019 r.
do 5 grudnia 2019 r.2
14.

Potwierdzenie woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły i
oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu zewnętrznego, o ile nie
zostały one złożone w uzupełnieniu
wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej, a w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe – także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej
nauki zawodu oraz odpowiednio
orzeczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do
kierowania pojazdami4 i orzeczenia

od 16 lipca 2019 r. do
24 lipca 2019 r. do
godz. 13.00
od 3 grudnia 2019 r.
do 10 grudnia 2019 r.
do godz. 13.002

nie dotyczy
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psychologicznego o braku
przeciwwskazań psychologicznych
do kierowania pojazdem. 5
15.

16.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych.
Poinformowanie przez dyrektora
szkoły ponadpodstawowej
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o
liczbie wolnych miejsc w szkole.

25 lipca 2019 r. godz.
13.00
11 grudnia 2019 r.
godz. 13.002
25 lipca 2019 r. do
godz. 15.00
11 grudnia 2019 r. do
gody. 15.002

30 sierpnia 2019 r.
godz. 13.00
16 stycznia 2020 r.
godz. 13.002
30 sierpnia 2019 r.
do godz. 15.00
16 stycznia 2020 r.
do godz. 15.002

1

Dotyczy klas wstępnych tworzonych w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych,
liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i
technikach z oddziałami dwujęzycznymi.
2
Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.
3
W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020 w branżowych szkołach nie ma
oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów i prób sprawności
fizyczne
4
Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania
umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.
5
Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania
umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub
C+E
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Załącznik nr 2 – Karta naboru na rok szkolny 2019/2020

KARTA NABORU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
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

Dane ojca/prawnego opiekuna
Imię

Nazwisko

Telefon kontaktowy

Deklaracja przyjęcia do szkoły
Proszę wpisać wybrany kierunek
TECHNIKUM
......................................................
......................................................

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

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

Podpis kandydata
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PODANIE
Dyrekcja
Zespołu Szkół
Przyrodniczo - Politechnicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Marszewie
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

ŻYCIORYS
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją dla potrzeb niezbędnych dla realizacji obowiązku szkolnego
oraz obowiązku nauki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 /tekst jednolity Dz.U z 2002r. nr 101,poz.926 z
późn.zm./

............................................................................
podpis wnioskodawcy

Załącznik nr 3 – Podanie do internatu szkolnego
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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…. – 202…..
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 (uzasadnienie- w 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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