Rekrutacja do Czackiego – to co najważniejsze


I ETAP REKRUTACJI (16.05-20.06)
Składanie WNIOSKÓW, ewentualne zmiany we wnioskach

Kandydat, dla którego XXVII Liceum Ogólnokształcące jest szkołą pierwszego wyboru, składa podpisany przez siebie i
rodziców (co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego) WNIOSEK.
Można go złożyć w Systemie w formie wniosku elektronicznego (TYLKO profilem zaufanym) lub papierowego. W
przypadku wniosku papierowego, kandydat drukuje go z SYSTEMU. Po złożeniu podpisu/podpisów można go
zeskanować i przesłać na adres: rekrutacja@czacki.edu.pl (w tytule maila nazwa “wniosek” i imię. nazwisko
kandydata). Można go też złożyć osobiście w Szkole.
Każda zmiana preferencji/szkół we wniosku wymaga jego wycofania z systemu (TYLKO osobiście w szkole i TYLKO
rodzice/opiekunowie), a potem po zmianach ponownego złożenia w szkole pierwszego wyboru!


II ETAP REKRUTACJI (24.06-13.07)
Składanie kopii dokumentów i weryfikacja osiągnięć przez Komisję rekrutacyjną (ewentualne zmiany we
wnioskach)

Przypominamy wszystkim KANDYDATOM do Czackiego:
liczą się w rekrutacji tylko osiągnięcia z Wykazu i wpisane na świadectwo!
Po szczegóły odsyłamy na stronę:
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/16315,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-isportowych-2022-r.html
By przeprowadzić weryfikację we właściwy sposób, Komisja rekrutacyjna musi wiedzieć:
jaka jest nazwa własna osiągniecia/konkursu, olimpiady;
jaki jest zwycięski tytuł lub zajęte miejsce;
w którym roku szkolnym uzyskano osiągnięcia.
UWAGA! W przypadku załącznika 1 i 2 (Inne zawody…) muszą to być wysokie miejsca (m. 1-3, wyjątkiem osiągnięcia
z roku szkolnego 2018/2019, wtedy inny zakres miejsc, 1-10 dla tych o randze krajowej i międzynarodowej, 1-5 dla
wojewódzkch i 1-3 powiatowych).

UWAGA KANDYDACI ze szkół niepublicznych! – Jak poprawnie
wpisywać osiągnięcia do SYSTEMU?
W przypadku szkół niepublicznych ich absolwenci dostają loginy i hasła do SYSTEMU i samodzielnie wpisują oceny
i osiągnięcia (w szkołach publicznych robią to wychowawcy). Oceny nie stanowią większego problemu, poza tymi
„dwujęzycznymi”. Należy je wpisać przy nazwie, czyli np. przy biologii, fizyce (tam gdzie zwyczajowo jest przedmiot
wykładany po polsku), a nie poniżej listy przedmiotów jako dodatkowe, bo system ich nie widzi i nie da punktów).

Na co zwrócić szczególną uwagę?
Na właściwy wybór KATEGORII osiągnięcia (tu najczęstsze błędy!)




- kategora 1) dotyczy jedynie konkursu ponadwojewódzkiego „Dzieje Oręża…”
- kategoria 2) za 200 pkt, czyli z pierwszeństwem do przyjęcia:
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych (lista zamknięta załącznik 4) , finaliści konkursów kuratoryjnych wybiera się z rozwiniętej listy podkategorię i wybiera język lub „inne” i wpisuje nazwę przedmiotu
laureaci konkursów kuratoryjnych (lista zamknięta , załącznik 3) - wybiera się z rozwiniętej listy podkategorię
i wybiera nazwę z listy zamkniętej,

- kategoria 5) lub 6) lub 7 – wszystkie inne zawody wiedzy, artystyczne, sportowe, (lista zamknięta, załączniki
1 i 2) - wybiera się z rozwiniętej listy podkategorię z danym rokiem i wpisuje samemu nazwę własną i zajęte
miejsce.
Osobno wybiera się też kategorię Wolontariat i działalność na rzecz środowiska szkolnego.
Osobno zaznacza się w systemie świadectwo „z paskiem”.
Wszystkie osiągnięcia sumują się do 18 pkt.
Komisja rekrutacyjna weryfikuje zgodność tego co wpisane do systemu z tym co jest w dokumentach,
przydziela właściwą kategorię, usuwa osiągnięcia jeśli nie ma wysokiego miejsca i/lub nie ma go w wykazach
MKO i na świadectwie.

Prośba do Kandydatów i ich Rodziców/Opiekunów
Ponieważ uznawanie osiągnięć jest najbardziej złożonym i pracochłonnym etapem, uprzejmie prosimy
o dostarczanie kopii świadectwa wraz z ksero dyplomów, zaświadczeń osiągnięć wymienionych na
świadectwie od 24 czerwca i doniesienie/dosłanie kopii zaświadczeń o wynikach testów od 8 lipca. Wszystko
razem (wszystkie kopie poświadczone za zgodność) muszą dotrzeć do komisji do 13 lipca do godz. 15:00
Prosimy - nie czekajcie Państwo na te 3 ostatnie dni ze wszystkim, z całą wymaganą dokumentacją!
Przy dużej ilości kandydatów w tym samym terminie, łatwo o błąd i niepotrzebne emocje.
Adres do korespondencji
rekrutacja@czacki.edu.pl


III ETAP REKRUTACJI (24.07-27.07)
Przynoszenie oryginałów dokumentów (świadectwo, wyniki testów) osób zakwalifikowanych, osobiście do
Szkoły. Oryginały muszą dotrzeć na czas, nie jest istotne, kto je przyniesie.
Oprócz dokumentów osoby zakwalifikowane do przyjęcia do szkoły przynoszą zdjęcia i wypełnione
kwestionariusze, dostępne na stronie szkoły Kandydaci-zasady rekrutacji (na dole tej podstrony).

Na koniec uwaga do wszystkich KANDYDATÓW do CZACKIEGO
W ofercie Naszej Szkoły 4 z 5 klas pierwszych mają programowo rozszerzoną matematykę. To wymagający
przedmiot, prosimy o tym pamiętać przy podejmowaniu decyzji. Jeszcze raz przypominamy też, że przydział
drugiego języka następuje we wrześniu.

POWODZENIA!
Do zobaczenia!

