NIP szkoły: 549 15 70 211

OGŁOSZENIE !
Dyrekcja
Powiatowego
Zespołu
Nr
10
Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach
ogłasza nabór do następujących typów szkół na rok
szkolny 2018/2019:
Podstawa prawna:
art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe w związku z
art. 308 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające
ustawę- Prawo Oświatowe i na podstawie art. 149,art.155,art.165,art.
187- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, art 136, art.
141, art. 161 ustawy Prawo Oświatowe.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018 - 2019/2020 do
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum
i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum.
Zarządzenie nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25
stycznia
2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,
klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły
ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo
oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych
na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
(dawniej ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA)

3-letnia
Zawody:

1.







mechanik pojazdów samochodowych
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
sprzedawca
kucharz
fryzjer
operator obrabiarek skrawających

oddział wielozawodowy – wszystkie zawody znajdujące się
w wykazie Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie MEN
z 13 marca 2017r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego)

krawiec
UWAGA:

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w zakładach pracy w oparciu
o umowę o pracę.
W oddziale wielozawodowym teoretyczne kształcenie zawodowe odbywa
się na kursach – 4 tygodnie w każdej klasie (poza szkołą – w ośrodkach
kształcenia ustawicznego).
Wymagane dokumenty:

2.
-

podanie (wydrukowane z elektronicznej rekrutacji)
karta informacyjna
3 zdjęcia (na jasnym tle)
karta zdrowia ucznia + bilans DOSTARCZONE NAJPÓŹNIEJ DO
9 LIPCA 2018r.
świadectwo ukończenia gimnazjum
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki
w wybranym zawodzie
skierowanie młodocianego pracownika na naukę dokształcającą
w szkole (wydaje sekretariat) i kopia umowy o pracę
w terminie do końca sierpnia 2018 r. umowa o pracę.

3.Termin składania podań:
•
od 23 kwietnia 2018 r. do 11 czerwca 2018 r. godz. 15.00 składanie dokumentów w sekretariacie szkoły. Kandydaci kończący
gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują
rejestracji w macierzystym gimnazjum.
https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php
• do 26 czerwca 2018 r. godz. 15.00 - wprowadzanie przez kandydatów
danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego
i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.
• od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018 r. - dostarczenie
dokumentów potwierdzających osiągnięcia (świadectwa lub kopii
świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego).
• 29 czerwiec 2018r. godz.12.00 - ogłoszenie list kandydatów
zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów
niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej.
• do 9 lipca 2018r. godz.15.00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki
w naszej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach
zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału
świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
egzaminu gimnazjalnego, karty informacyjnej oraz zaświadczenia
lekarskiego.

10 lipca 2018 r. godz .12.00- ogłoszenie list przyjętych do szkoły.

11 lipca 2018r. Informacja Dyrektora 3-letniego Liceum
Ogólnokształcącego, 4-letniego Technikum, Szkoły Branżowej
I Stopnia do Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych
miejsc.

od 11 lipca 2018 r. do 22 sierpnia 2018r. do godz. 12.00 –
postępowanie uzupełniające.

