ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO CENTRUM KSZTAŁCENIA „NAUKA” sp. z o.o.
64-920 PIŁA

ul. Warsztatowa 6

NA ROK SZKOLNY 2019/20

dla uczniów klas szkół podstawowych

§1
1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna
powoływana przez Dyrektora Szkoły.
2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione
odwołanie do dyrektora szkoły.
3. W postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady
poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy
państwowej i służbowej z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie
danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000).

§2
1. Do liceum ogólnokształcącego, technikum, przyjmowani są absolwenci szkół
podstawowych.
2. C. K. „Nauka” prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w wersji papierowej.

§3
1. Do szkół ponadpodstawowych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą
ilością punktów.
2. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane podania uczniów którzy wybrali
Technikum lub Liceum jako szkoły pierwszego wyboru.

§4
Punkty uzyskuje się z sumowania punktów za:

1. Średnią ocen ze świadectw ukończenia szkoły podstawowej
2. Ocenę zachowania według poniższej skali:
Wzorowe – 4 pkt
Bardzo dobre – 3 pkt
Dobre – 2 pkt
Poprawne – 1pkt
Nieodpowiednie – 0 pkt
Naganne - 0 pkt
3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się
5 punktów.
4. Szczególne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie ( każdy wpis 2 pkt ):
a. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim :
 tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
 tytuł laureata lub finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
b. za uzyskanie wyników sportowych z wpisem na świadectwie,
c. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny,
środowisko szkolne)
5. W sytuacji uzyskania przez kandydatów identycznej liczby punktów decydować
będzie ocena z następujących przedmiotów:
a. W Technikum Zawodowym:
 technik hotelarstwa – geografia,
 technik grafiki i poligrafii cyfrowej – informatyka,
 technik weterynarii – biologia,
 technik logistyk – matematyka,
 technik informatyk – informatyka,
 Technik usług fryzjerskich: biologia.
b. W Liceum Ogólnokształcącym:

 o profilu wojskowym – wychowanie fizyczne,
 o profilu ratownika medycznego – biologia,
 o profilu stylu, wizażu i makijażu – biologia,
 o profilu fotograficznym – fizyka,
 bez profilu – język polski.

§5
Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:
1. Od 13 maja do 31 maja 2019 r do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Od 19 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do szkoły oryginalnego
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu
ósmoklasisty.
3. 28 czerwca 2019 r. godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości prze komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów rezerwowych.
4. Od 01 lipca 2019 r. do 10 lipca 2019 r – wydanie przez szkołę dla kandydatów
zakwalifikowanych do technikum oraz liceum ogólnokształcącego-profil wojskowy
skierowań na badania lekarskie.
5. 10 lipca 2019 r – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i listy kandydatów rezerwowych.
6. Do 30.08.2019 r. C. K. „Nauka” – prowadzi nabór uzupełniający

