REGULAMIN
NABORU UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADPODSAWOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. MACIEJA RATAJA W KRZELOWIE
W ROKU SZKOLNUM 2020/2021
I. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – rozdział 6 (Dz.U. z 2019 r. poz.
1148 ze zm. – art. 134).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737ze zm.)
3. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze
zm.) wprowadza się zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021
dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania
dokumentów.

II. OFERTA EDUKACYJNA
W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja
w Krzelowie na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzony nabór do:
5-letniego Technikum kształcącego w zawodach:
• technik inżynierii środowiska i melioracji NOWOŚĆ;
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej NOWOŚĆ;
• technik leśnik;
• technik ochrony środowiska;
• technik weterynarii;
• technik żywienia i usług gastronomicznych;
• technik obsługi turystycznej;
• technik turystyki wiejskiej;

• technik architektury krajobrazu;
• technik agrobiznesu;
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;
• technik rolnik;
3-letniej Szkoły Branżowej I Stopnia kształcącej w zawodach:
• cukiernik NOWOŚĆ;
• mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych;
• elektromechanik pojazdów samochodowych.

III.

TERMINARZ REKRUTACJI

1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
Kandydat loguje się na stronie: https://swietokrzyskie.edu.com.pl/kandydat/app/

2. Złożenie

wniosku

o

przyjęcie

do

szkoły

ponadpodstawowej

wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Dokumenty
o przyjęcie do szkoły należy składać od 15.06.2020r. do 10.07.2020r.
3. Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej od 26.06.2020r. do
10.07.2020r.
4. Uzupełnienie

wniosku

o

przyjęcie

do

szkoły

ponadpodstawowej

o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy składać od
31.07.2020r. do 04.08.2020r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list
kandydatów

zakwalifikowanych

i

kandydatów

niezakwalifikowanych

12.08.2020r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału

świadectwa

ukończenia

szkoły

podstawowej

i

oryginału

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 13.08.2020r. do
18.08.2020r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list
kandydatów
IV.

przyjętych

i

kandydatów

nieprzyjętych

19.08.2020r.

KRYTERIA REKRUTACJI

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w szkole w kolejności zgodnej
z uzyskaną sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. O przyjęciu
kandydata do klasy I będzie decydowała suma punktów uzyskanych:
• Z egzaminu ósmoklasisty przyznaje się max 100 pkt.
Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
Wynik przedstawiony w procentach z:
 języka polskiego,
 matematyki
- mnoży się przez 0,35 za każdy uzyskany procent;
 języka obcego nowożytnego
- mnoży się przez 0,3 za każdy uzyskany procent.
• Z języka polskiego, matematyki oraz wybranych zajęć edukacyjnych przyznaje
się max 72 pkt.
Zawód:
 technik inżynierii środowiska i melioracji – z geografii i informatyki;
 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – z geografii
i informatyki;
 technik leśnik - z biologii i geografii;
 technik ochrony środowiska - z biologii i chemii;
 technik weterynarii - z biologii i chemii;
 technik żywienia i usług gastronomicznych - z biologii i informatyki;
 technik obsługi turystycznej – z geografii i języka angielskiego;
 technik turystyki wiejskiej - z geografii i języka angielskiego;
 technik architektury krajobrazu – z geografii i języka angielskiego;
 technik agrobiznesu – z biologii i chemii;

 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – z geografii i informatyki;
 technik rolnik – z biologii i języka angielskiego;
 mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – z fizyki i informatyki;
 elektromechanik pojazdów samochodowych – z fizyki i informatyka;
 cukiernik – z biologii i informatyki.
Zasady przyznawania punktów za oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych
wyrażone w stopniu:
 dopuszczającym – 2 pkt.;
 dostatecznym – 8 pkt.;
 dobrym – 14 pkt.;
 bardzo dobrym – 17 pkt.;
 celującym – 18 pkt.
• Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się
7 pkt.
• Za uzyskanie tytułu finalisty, laureata, wysokiego miejsca w zawodach
o których mowa w rozporządzeniu MEN z 16 marca 2017r. (wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) przyznaje się max 10 pkt.
• Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) przyznaje się 3 pkt.
• W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki,
języka

obcego

nowożytnego,

wymienione

na

świadectwie

z rozporządzeniem MEN z 16 marca 2017r. przyznaje się max 100 pkt.
Maksymalnie można uzyskać 200 pkt.

zgodnie

V. KOMISJA REKRUTACYJNA
1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych
kieruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należą czynności wymienione w art. 157 ust. 2
ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw oraz w § 9.1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
3. Terminy prac Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z terminarzem rekrutacji.
Uczniom umożliwiamy zakwaterowanie i wyżywienie w internacie
Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem:
Tel.(fax): 41 38 11 029

