Zasady przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej
Technikum w Suwałkach i Branżowej Szkoły I Stopnia w Suwałkach
na rok szkolny 2017/2018
1. Do klasy pierwszej technikum i zasadniczej szkoły zawodowej przyjmuje się
kandydatów, którzy:
a) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
b) posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych spośród
następujących przedmiotów:


język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka - przy ubieganiu się o przyjęcie
do technikum,



biologia, chemia, fizyka - przy ubieganiu się o przyjęcie do branżowej szkoły I
stopnia;

c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
b) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem
tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu
laureata

konkursu

przedmiotowego

o

zasięgu

wojewódzkim

lub

ponadwojewódzkim;
 osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 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.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są
w pierwszej kolejności.
Punkty przeliczone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
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.

Kandydaci do poszczególnych szkół Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Suwałkach powinni złożyć dokumenty w sekretariacie szkoły,
w terminie od 04 maja do 23 czerwca 2017 r., do godz. 1500.
Wymagane dokumenty:






wniosek kandydata o przyjęcie do szkoły,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym
zawodzie,
dwa zdjęcia legitymacyjne (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
posiadane opinie i orzeczenia,
świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego w terminie od 23 do 26 czerwca 2017 r. do godz. 1500

