Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach na rok
szkolny 2019/2020
OFERTA EDUKACYJNA
I. TECHNIKUM ( TRYB DZIENNY )
- technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
- technik pojazdów samochodowych 311513
II. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
- kucharz 512001
sprzedawca 522301
fryzjer 514101
mechanik pojazdów samochodowych 723103
cukiernik 751201
w wybranych zawodach w klasach wielozawodowych:
lakiernik samochodowy 713203
ślusarz 722204
blacharz samochodowy 721306
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
piekarz 751204
stolarz 752205
elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
murarz tynkarz 711204
betoniarz – zbrojarz 711402
elektryk 741103
i inne według wyboru ucznia
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Terminy postępowania rekrutacyjnego do Branżowej Szkoły I stopnia i Technikum
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

od 25 kwietnia 2019 r. do 10czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków;
od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej / świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty/ zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
28 czerwca 2019 r. godz. 12.00 – podanie przez szkołę wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej
wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
do 3 lipca 2019 r. do godz. 15.00- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie
lekarskie kandydatowi
do 09 lipca 2019 r. godz. 15.00 – dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w
celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do
przyjęcia;
10 lipca 2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów
nieprzyjętych;
rekrutacja uzupełniająca: od 11 lipca 2019 r. do 22 sierpnia 2019

Przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum są punktowane w rekrutacji to:
Szkoła Branżowa I Stopnia:
język polski, matematyka, język obcy nowożytny
Technik żywienia i usług gastronomicznych :
- język polski, matematyka, biologia, chemia
Technik pojazdów samochodowych:
- język polski, matematyka, technika, informatyka
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