Andrychów, 20.03.2018

Warunki i kryteria rekrutacji uczniów
na mocy decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie
z dnia 25.01.2018r.
na rok szkolny 2018/2019 w CKZiU w Andrychowie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Andrychowie
34 – 210 Andrychów ul. Starowiejska 22a
tel. / fax. 33 875 23 34
wwwckziuandrychow.pl
Technikum: klasy kształcące w zawodach:
* technik mechanik
* technik budownictwa
* technik informatyk
* technik ekonomista
* technik organizacji reklamy
* technik obsługi turystycznej
* technik spedytor

Szkoła Branżowa I stopnia - klasa
wielozawodowa kształcąca w zawodach:

* mechanik pojazdów samochodowych
* elektromechanik pojazdów samochodowych
* elektromechanik
* elektryk
* operator obrabiarek skrawających
* monter sieci i urządzeń sanitarnych
* murarz-tynkarz
* monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
* stolarz
* sprzedawca
* fryzjer
* oraz wszystkie zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
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Zespól Szkól Nr 1 w Andrychowie jest w systemie elektronicznej rekrutacji.
Kandydaci do szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły
mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
Wszystkie informacje dotyczące kandydatów ubiegających się przyjęcie do szkół będących w systemie elektronicznej rekrutacji wprowadza się
do bazy elektronicznego systemu naboru.

 Kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły. Kandydat zainteresowany więcej niż jednym oddziałem (klasą) w wybranej szkole wskazuje
kolejno interesujące go oddziały.
 Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 zgodny z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 25.01.2018 r.
Kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają w wybranych szkołach zgłoszenie i wniosek a w przypadku szkół prowadzących kształcenie
zawodowe także zaświadczenie lekarskie (lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie oraz inne dokumenty określone w ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, Poz. 2572 z późn. zm.).
Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do zarządzenia Nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018r.
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W rekrutacji ustala się sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych (języka obcego i informatyki), oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:(kryteria rekrutacji brane pod uwagę łącznie)
 W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY KANDYDATÓW NIŻ LICZBA WOLNYCH MIEJSC, NA PIERWSZYM ETAPIE
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UWZGLĘDNIA SIĘ TAKŻE:
 wynik egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego przez OKE
 wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez dyrektora szkoły
 świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
 wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na który zgodę wydało MEN (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów
wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji, np. plastycznych, muzycznych)
II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:
Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacyjnym) przyjmuje się
kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
III ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu dana szkoła
ponadgimnazjalna nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o
których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy, tj.:
 wielodzietność rodziny kandydata
 niepełnosprawność kandydata
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niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
samotne wychowywanie kandydata przez rodzica
objęcie kandydata piecza zastępczą

EGZAMIN GIMNAZJALNY  wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki i przedmiotów przyrodniczych mnoży się
przez 0,2;

200 pkt.- maksymalna liczba możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego,
matematyki, języka obcego i informatyki, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za
osiągnięcia kandydatów, w tym:
* 100 pkt.- liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu),
* 100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego matematyki, języka
obcego i informatyki oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.



Punktowane zajęcia edukacyjne dla kierunku kształcenia:
Technikum:


*język polski

*matematyka

*język obcy

*informatyka

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

a) celujący – 18 pkt.,
b) bardzo dobry – 17 pkt.,
c) dobry – 14 pkt.,
d) dostateczny – 8 pkt.,
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e)

dopuszczający – 2 pkt..

 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust.2 i art.44zz ust.2 ustawy,
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka
obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b)bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych
dzieli się przez 4;
4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punkty,
5

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punktu.
Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać, co najwyżej 18 pkt.
Konkursami punktowanymi są konkursy organizowane przez Kuratora Oświaty.
Kwalifikowanie kandydatów do Technikum na podstawie punktacji odbywać się będzie wyłącznie w przypadku, gdy ilość kandydatów do danego
zawodu przekroczy liczbę dostępnych miejsc.
Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ( CKZiU w Andrychowie) są:
a)
b)
c)
d)
e)

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
karta zdrowia,
2 zdjęcia (czytelnie podpisane – nazwisko i imię),
zaświadczenie lekarskie medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
uzupełniające dane dla pielęgniarki szkolnej.

Niezbędne druki są do pobrania w sekretariacie uczniowskim w dni nauki szkolnej.
 Szkolna Komisja Kwalifikacyjno – Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście
w kolejności alfabetycznej oraz podając najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 Klasy zostaną utworzone, gdy ilość uczniów przekroczy minimum ustalone przez organ prowadzący.
 Powyższe warunki rekrutacji dotyczą zarówno Technikum jak i Szkoły Branżowej I stopnia - klas wielozawodowych kształcącej w
zawodach
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie wszelkie decyzje podejmuje Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna CKZiU w
Andrychowie na podstawie „Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 25.01.2018r.” oraz przepisów odrębnych.


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

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

(Przewodniczący Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej)

(Dyrektor)
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www.ckziuandrychow.pl
www.kuratorium.krakow.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Uczniowskim w dni nauki szkolnej.
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