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OGŁOSZENIE !
Dyrekcja Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół
Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach
ogłasza nabór do następujących typów szkół na rok
szkolny 2019/2020:
Podstawa prawna:
-

-

-

-

-

§ 14 ust.1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Krakowie
stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 46/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia
12 grudnia 2017r.
art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r.
poz. 996 ze zm.), art. 149 ust. 2 pkt 1, ust.3 pkt 1, ust. 4 i 5, art. 155 ust. 2 pkt 1, ust. 3
pkt 1, ust. 4 i 5, art. 165 ust. 2 pkt 1, ust.3 i 4, art. 165a, art. 187 ust. 2 pkt 1, ust.3 pkt
1, ust 4 i 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.
z 2017r. poz. 60 ze zm.), art. 141 ust.1 pkt 2, art. 161 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U.
z 2018r. poz. 996 ze zm.); art. 154 ust. 1 pkt 2, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 ze zm.).
§11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. 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 (Dz.U. z 2017r. poz. 586).
§11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r. poz.610.)
Zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty Nr 10/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla
absolwentów dotychczasowego gimnazjum, tj. dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum i branżowej szkoły
I stopnia oraz semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok
szkolny 2019/2020.
Zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty Nr 11/19 z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego
technikum, branżowej szkoły I stopnia, klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3
ustawy Prawo oświatowe oraz do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, na
semestr pierwszy klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych i publicznej szkoły policealnej na terenie województwa małopolskiego na rok
szkolny 2019/2020.

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

3-letnie, 4- letnie
1. Klasa:



biologiczno-geograficzna z rozszerzonym wychowaniem
fizycznym (piłka siatkowa) oraz językiem angielskim
biologiczno- geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim
oraz elementami kosmetologii i modelingu

2. Wymagane dokumenty:
-

-

podanie (wydrukowane z elektronicznej rekrutacji)
karta informacyjna
3 zdjęcia (na BIAŁYM tle), rozmiar 30x42 mm
karta zdrowia ucznia + bilans DOSTARCZONE NAJPÓŹNIEJ DO
9 LIPCA 2018r.
świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kontynuowania
nauki.
w przypadku klasy biol- geogr. z rozszerzonym wychowaniem
fizycznym oraz j. ang. dodatkowo zaświadczenie lekarskie wydane
przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego
uprawnionego lekarza potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
oraz pisemną zgodę prawnych opiekunów na uczęszczanie do w/w
klasy.
zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu lub
konkursów organizowanych przez kuratora (jeśli posiada).

3. O przyjęcie do klasy mogą się ubiegać kandydaci, którzy uzyskali
co najmniej 70 punktów.
4. Kandydaci do klasy biol- geogr. z rozszerzonym wychowaniem
fizycznym oraz j. ang. powinni pozytywnie przejść test
sprawnościowy organizowany w szkole (21 maja 2019r. godz.9.00).

5. Termin składania podań:
 od 25 kwietnia do 16 czerwca 2019r. – złożenie wniosku
o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (Technikum, Branżowa
Szkoła I Stopnia, III Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa
Sportowego- klasa o profilu biol.-geogr. z rozsz. j. ang.
oraz elementami kosmetologii i modelingu)

https://malopolska.edu.com.pl
 od 25 kwietnia do 16 maja 2019r. – złożenie wniosku o przyjęcie
do szkoły, w której przeprowadza się egzaminy sprawności fizycznej
(III Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego- klasa
o profilu biol.- geogr. z rozszerzonym wych. fizycznym oraz j. ang.)
 21 maja 2019r.
godz. 9.00– próby sprawności fizycznej
w przypadku naboru do klasy o profilu biol.- geogr. z rozszerzonym
wych. fizycznym oraz j. ang.
 3 czerwca 2019r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób
sprawności fizycznej
 od 21 do 25 czerwca 2019r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalisty/ósmoklasisty
 od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019r. – weryfikacja wniosków
o przyjęcie do szkoły oraz pozostałych dokumentów niezbędnych do
rekrutacji
 28 czerwca 2019r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 Do 9 lipca 2019r. potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole
poprzez dostarczenie:
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej
i
oryginału
zaświadczenia
o
wynikach
egzaminu
gimnazjalnego/ósmoklasisty, o ile nie zostały wcześniej złożone
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia nauki w określonej
szkole i o określonym profilu.
 10 lipca 2019r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych
 od 11 lipca 2019r. do 22 sierpnia 2019 r. godz. 12.00 –
postępowanie uzupełniające.

