Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grajewie
Regulamin kwalifikacji kandydatów

§1
O przyjęcie na pierwszy semestr może ubiegać się absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, której
ukończenie daje możliwość podjęcia nauki w danej szkole. O przyjęciu kandydata na semestr pierwszy
decyduje dobry stan zdrowia, niekaralność, uzyskana przez niego lokata na liście kandydatów w wyniku
postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego w tym zaliczenie sprawdzianu sprawności fizycznej z
wynikiem pozytywnym i rozmowy z psychologiem.
§2
Kandydaci ubiegają się o przyjęcie do szkoły w terminie do końca ferii zimowych na semestr wiosenny,
do końca sierpnia na semestr zimowy. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może
przedłużyć termin ubiegania się o przyjęcie do końca lutego albo połowy września. 2. Nie dotrzymanie
terminów składania wymaganych dokumentów skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania
rekrutacyjno-kwalifikacyjnego
§3
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji na semestr pierwszy dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków Komisji
2. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa powyżej, jeżeli liczba
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych

miejsc,

którymi dysponuje szkoła.
3. O przyjęciu słuchaczy do szkoły decyduje:
- dyrektor szkoły – gdy liczba kandydatów na semestr pierwszy jest mniejsza lub równa liczbie wolnych
miejsc, którymi dysponuje szkoła i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej. Dyrektor
decyduje również o przyjęciu słuchaczy na semestry programowo wyższe na podstawie ostatniego
świadectwa szkolnego lub wpisu w indeksie, potwierdzającego ukończenie semestru programowo
niższego. W uzasadnionych przypadkach na semestr programowo wyższy za zgodą dyrektora szkoły,
może zostać przyjęty słuchacz, który w semestrze programowo niższym uzyskał ocenę niedostateczną
z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych, przewidzianych w ramowym planie nauczania. Słuchacz jest
obowiązany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, o których mowa powyżej,
przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w terminie określonym przez
dyrektora szkoły.
- komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna – jeżeli została powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji na
semestr pierwszy.
§4
Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
- podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem

kryteriów

przyjęć ustalonych w statucie szkoły,
- przeprowadzenie egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli szkoła taki

egzamin lub

rozmowę przeprowadza,
- przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych - w przypadku, gdy szkoła
sprawdzian przeprowadza,

taki
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- ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów
przyjętych do szkoły,
- sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
§5
Słuchacze przyjmowani są na podstawie:
- złożonych dokumentów,- egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej i konkursu świadectw w
przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc.
- kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni posiadać zaświadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie
odrębnych przepisów.
§6
Do poszczególnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia na kursach kwalifikowane będą
osoby na podstawie indywidualnej karty zgłoszeń do danej formy szkolenia po spełnieniu wymogów
określonych w odrębnych przepisach Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie kolejności zgłoszeń
do ustalonej liczby miejsc w grupie szkoleniowej.
§7
O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci szkoły średniej
w zawodach technik informatyk i technik ochrony fizycznej osób i mienia.

§8
O przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy decyduje łącznie:
- pozytywny wynik egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli szkoła taki egzamin lub
rozmowę przeprowadza,
-suma punktów za oceny uzyskane na egzaminie wstępnym lub z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z
wybranych zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niższego stopnia,
- punkty za osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, takie jak: sukcesy w
konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, aktywność społeczna i inne osiągnięcia, które
uwzględni komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna i podejmie ostateczną decyzję w sprawie liczby
przyznanych punktów.
Egzamin wstępny przeprowadza się w formie pisemnej z dwóch przedmiotów, ustalonych przez radę
pedagogiczną.
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§9
Postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne odbywa się poprzez przyznawanie kandydatom maksimum
100 punktów rekrutacyjnych, które ustala się w procesie rekrutacji, według następujących zasad:
- 30 punktów za oceny uzyskane na egzaminie wstępnym lub w trakcie rozmowy
kwalifikacyjnej
- 60 punktów za oceny na świadectwie z trzech przedmiotów ustalonych przez komisję
rekrutacyjno – kwalifikacyjną jako kierunkowych do poszczególnych szkół
- 10 punktów za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły zgodnie z §
8 ust 3.
Oceny będą przeliczane na punkty według następujących zasad:
ocena celująca - 20 punktów; za ocena bardzo dobra - 16 punktów; ocena dobra - 12 punktów;
ocena dostateczna - 8 punktów; ocena dopuszczająca - 2 punkty

§ 10
1. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, może zwolnić z egzaminu wstępnego lub rozmowy
kwalifikacyjnej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły, na podstawie zaświadczenia

o

pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkoły wyższej, jeżeli
kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły o tym samym lub pokrewnym kierunku kształcenia.
2. Laureaci i finaliści olimpiad przyjmowani są do szkół niezależnie od kryteriów, o których mowa w § 8.
§ 11
Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
- sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w
rodzinach zastępczych,
- kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny
program lub tok nauki,
- kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologicznopedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata.
§ 12
W przypadku skreślenia kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły na jej koniec
wpisuje się kolejnych kandydatów z listy rezerwowej.

Dyrektor

Zygfryd Czajko

