Zasady rekrutacji słuchaczy
na rok szkolny 2010-2011
Wyciąg ze statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie
§ 52
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji na semestr pierwszy, Dyrektor Centrum
powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza jej
przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
2. Dyrektor Centrum moŜe odstąpić od powołania Szkolnej Komisji
Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej, jeŜeli liczba kandydatów ubiegających się o
przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi
dysponuje szkoła.
3. Dyrektor Centrum moŜe odstąpić od przeprowadzenia egzaminu wstępnego
lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeŜeli liczba kandydatów jest mniejsza lub
równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
4. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy
ukończyli lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują
naukę.
4a. Do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych moŜna przyjąć osobę, która
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno wychowawczych
ukończyła 16 lat, jeŜeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane
z sytuacją Ŝyciową lub zdrowotną uniemoŜliwiającą podjęcie lub
kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieŜy.
5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy jest zobowiązany
złoŜyć następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do szkoły,
b) świadectwo ukończenia szkoły, której ukończenie daje moŜliwość
podjęcia nauki w wybranej szkole,
c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w określonym zawodzie.
6. O przyjęciu kandydata na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej
decydują kryteria uwzględniające:
1) sumę punktów uzyskanych za oceny z wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niŜszego
stopnia;
2) inne dodatkowe kryteria.
7. Do wszystkich typów szkół będą przyjmowani słuchacze, którzy uzyskają
najwyŜszą sumę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym, pierwszeństwo w przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych

mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi moŜliwość
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi
opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
poradni specjalistycznej.
9. Ustala się następujący wykaz zajęć edukacyjnych punktowanych przy
przyjmowaniu słuchaczy na semestry pierwsze szkół ponadgimnazjalnych:

Typ szkoły
Liceum Profilowane
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Technikum Uzupełniające
Szkoła Policealna

Zajęcia edukacyjne
język polski, historia, matematyka,
język obcy
język polski, matematyka, geografia,
język obcy
język polski, matematyka, geografia,
język obcy
język polski, matematyka, geografia,
język obcy
matematyka, fizyka,
wiedza o społeczeństwie, język obcy,

10. Sposób przeliczania na punkty ocen z wybranych zajęć edukacyjnych:
18 punktów – celujący
14 punktów – bardzo dobry
10 punktów – dobry
6 punktów – dostateczny
2 punkty – dopuszczający;
11. O przyjęciu kandydata na semestr pierwszy decyduje suma punktów, na
które składa się:
a) liczba punktów uzyskanych za oceny z wybranych zajęć
edukacyjnych – maksymalnie 72 punkty,
b) dodatkowa liczba punktów uzyskanych za inne osiągnięcia uczniów
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły niŜszego szczebla.
12. Sposób przeliczania na punkty innych osiągnięć kandydatów wymienionych
w świadectwie szkolnym:
14 punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie,
2 punkty za świadectwo ukończenia szkoły z wyróŜnieniem,
4 punkty za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na
szczeblu wojewódzkim,
2 punkty za osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na
szczeblu powiatowym.,
2 punkty za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie szkolnym,
do 6 punktów za średnią arytmetyczną przedmiotów
obowiązkowych i dodatkowych.

Maksymalna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na
szczeblu powiatowym i co najmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi 4.
13. Maksymalna suma punktów moŜliwa do uzyskania przez kandydata na
semestr pierwszy wszystkich typów szkół wynosi 100 punktów.
§ 53
1. Na semestr programowo wyŜszy w szkole ponadgimnazjalnej przyjmuje się
kandydata na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niŜszej lub wpisu w indeksie
potwierdzającego ukończenie semestru programowo niŜszego w szkole
publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej
tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę,
z której słuchacz odszedł;
2) pozytywnych
wyników
egzaminów
klasyfikacyjnych,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych, w przypadku przyjmowania:
a) do klasy programowo wyŜszej, niŜ to wynika z ostatniego
świadectwa szkolnego słuchacza zmieniającego typ szkoły lub
profil klasy albo zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie
rozszerzonym,
b) do szkoły ponadgimnazjalnej słuchacza przechodzącego ze szkoły
niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej;
3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą
i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie
sumy lat nauki szkolnej.
2. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania
dla klasy programowo niŜszej od klasy, do której słuchacz przechodzi.
3. RóŜnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do
której słuchacz przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez
nauczycieli prowadzących dane zajęcia.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. JeŜeli w semestrze, na który słuchacz przechodzi, naucza się jako
przedmiotu obowiązkowego, języka obcego, innego niŜ język obcy, którego
słuchacz uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych
uniemoŜliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej
samej szkole, słuchacz moŜe:

1) uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki
programowe do końca roku szkolnego, albo
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył
się w poprzedniej szkole, albo
3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.
8. Dla słuchacza, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego,
jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego
z tej samej szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy
dyrektor szkoły nie moŜe zapewnić nauczyciela danego języka obcego –
nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.
§ 54
1. Dyrektor Centrum:
1) decyduje o przyjęciu słuchaczy do wszystkich semestrów oraz na semestry
programowo wyŜsze szkół ponadgimnazjalnych;
2) decyduje o przyjęciu słuchaczy na semestr pierwszy szkoły
ponadgimnazjalnej, w przypadku gdy:
a) słuchacz powraca z zagranicy;
b) liczba kandydatów na semestr pierwszy jest mniejsza lub równa liczbie
wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, i nie powołano szkolnej
komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej;
3) decyduje o przyjęciu na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej dla
dorosłych, w przypadku gdy nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjnokwalifikacyjnej, oraz na semestry wyŜsze tej szkoły.
2. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 dyrektor szkoły przyjmuje
uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej
powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji na semestr pierwszy.
3. Dyrektor Centrum ponadto:
1) przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu informacje
dotyczące rekrutacji na semestr pierwszy, a w przypadku niedokonania
pełnego naboru do szkoły – wyznacza termin dodatkowej rekrutacji,
a takŜe przedłuŜa termin składania dokumentów do szkoły, jeŜeli liczba
kandydatów jest mniejsza niŜ liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje
szkoła;
2) wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne;
3) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania
dokumentów do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym
informuje kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej o terminie
ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.

