Regulamin rekrutacji
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
na rok szkolny 2019/2020

§1
Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla
młodzieży określają:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w
brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r.
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 162 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
3. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
4. Zarządzenie Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie
określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych:
trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) do publicznych szkół dla
dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w
województwie podkarpackim.
5. Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.
§2
1. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych ZSCKR w Nowosielcach na rok szkolny 2019/2020 dla
absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum odbywać się będzie w formie elektronicznej.
2. Kandydaci biorą udział w rekrutacji elektronicznej i poddają się jej wynikom. Dokonują rejestracji
za pośrednictwem macierzystego gimnazjum, macierzystej szkoły podstawowej lub wprowadzani są
do systemu poprzez zgłoszenie indywidualne w Punkcie Naboru ZSCKR w Nowosielcach. Preferowaną
formą podania jest forma elektroniczna.
3. Wypełniając podanie tradycyjnie, kandydat pobiera druk formularza ze strony internetowej ZSCKR
w Nowosielcach. Wypełnia wszystkie pola formularza, podpisując je wraz z rodzicami (opiekunami).
Wypełniony formularz zanosi do szkoły pierwszego wyboru – ZSCKR w Nowosielcach.
§3
1. W roku szkolnym 2019/2020 ZSCKR w Nowosielcach ogłasza nabór:
• dla absolwentów gimnazjum do następujących klas technikum o 4 - letnim cyklu kształcenia w
zawodzie:
a) technik rolnik

b)
c)
d)
e)
f)

technik architektury krajobrazu
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik weterynarii
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

• dla absolwentów gimnazjum do następujących klas branżowej szkoły I stopnia o 3 - letnim cyklu
kształcenia w zawodzie:
a) kucharz
b) mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

• dla absolwentów szkoły podstawowej do następujących klas technikum o 5 - letnim cyklu
kształcenia w zawodzie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

technik rolnik
technik architektury krajobrazu
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik weterynarii
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

• dla absolwentów szkoły podstawowej do następujących klas branżowej szkoły I stopnia o 3 - letnim
cyklu kształcenia w zawodzie:
a) kucharz
b) mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

§4
1. Terminy rekrutacji do klas pierwszych ZSCKR w Nowosielcach na rok szkolny 2019/2020:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1

2
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
ponadpodstawowej (z oddziałami klas
pierwszych dotychczasowych szkół
ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum
ogólnokształcącego i czteroletniego
technikum) wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

3

4

13.05 – 19.06.2019 r.

12-17.07.2019 r.

29.04 – 15.05.2019 r.1

12-17.07.2019 r.1

1

1

Dotyczy szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, ogólnodostępnych z oddziałem sportowym,
dwujęzycznych, ogólnodostępnych z oddziałem dwujęzycznym, realizujących program nauczania wymagający od
kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji

2

3

4

5
6

7

8

9

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)
okoliczności wskazanych w oświadczeniach
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
Przeprowadzenie sprawdzianu
kompetencji językowych
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych jeżeli program nauczania
realizowany w szkole lub oddziale
wymaga od kandydatów szczególnych
indywidualnych predyspozycji
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu kompetencji językowych
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów,
którzy uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej
szkoły ponadpodstawowej
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
zewnętrznego
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły i
dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków
poświadczonych w oświadczeniach lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Wydawanie przez szkołę prowadząca
kształcenie zawodowe skierowania na
badania lekarskie

13.05 – 4.07.2019 r.

12.07 – 2.08.2019
r.

do 31.05.2019 r.

do 31.07.2019 r.

do 11.06.2019 r.

do 1.08.2019 r.

17 – 18.06.2019 r.
21 – 25.06.2019 r.
do godz. 1500

do 28.06.2019 r.

do 2.08.2019 r.

5.07.2019 r.

6.08.2019 r.

do godz. 1000

do godz. 1000

do 8.07.2019 r.

do 6.08.2019 r.

10

11

12

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
albo kandydata pełnoletniego 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 przyjęcie do
szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe − także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego
orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu oraz do kierowania pojazdami lub
o braku przeciwwskazań psychologicznych
do kierowania pojazdem, w przypadku
kandydatów do 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 danej
kategorii
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Poinformowanie kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole

5-10.07.2019 r.

6 – 8.08.2019 r.

12.07.2019 r.
do godz. 1000

9.08.2019 r.
do godz. 1000

12.07.2019 r.

9.08.2019 r.

2. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponować wolnymi
miejscami, dyrektor szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
§5
1. Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do ZSCKR w Nowosielcach
- podanie o przyjęcie do szkoły na wymaganym druku,
- oryginał lub poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,
- oryginał lub poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego/egzamin ósmoklasisty,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym
zawodzie
2. Kandydat ma prawo wybrać równocześnie co najwyżej trzy szkoły (chyba, że organ prowadzący
dopuści możliwość składania do więcej niż trzech wybranych szkół), natomiast klas może wskazać
dowolną ilość w danym zespole szkół.
3. Kandydat w podaniu na liście preferencji wskazuje kolejno wybrane szkoły.
4. Podanie należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

§6
1. Rekrutację kandydatów do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny
2019/2020 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
§7
1. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego,
b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch
innych przedmiotów,
c) szczególne osiągnięcia ucznia,
d) ukończenie szkoły z wyróżnieniem,
e) aktywność społeczna.
2. Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębne postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i
odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej.
3. Postępowania mają takie same ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczania na
punkty egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na odrębny zakres tych egzaminów.
4. Do szkoły przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością punktów.
5. Do szkoły nie przyjmowani są uczniowie z zachowaniem nagannym.
§8
1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi z zachowaniem terminów określonych w
par. 4 pkt.9.
2. Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia woli
podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwa
ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/
egzaminu ósmoklasisty, dwie fotografie, karty zdrowia i kserokopii aktu urodzenia) z zachowaniem
terminów określonych w par. 4 pkt.8.
3. Brak potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole (brak dostarczenia oryginałów
dokumentów) skutkuje skreśleniem z listy kandydatów ZSCKR w Nowosielcach
4. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji pozostaną wolne miejsca w oddziałach
klas pierwszych, w stosunku do kandydatów niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół prowadzona
będzie dodatkowa rekrutacja uzupełniająca z zachowaniem terminów określonych w par. 4, pkt. 1.
Na tym etapie rekrutacji, kandydat ma obowiązek dostarczyć do szkoły dysponującej wolnymi
miejscami, komplet oryginalnych dokumentów.

