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REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  

TECHNIKÓW I SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA  

WCHODZĄCYCH W SKŁAD CENTRUM KSZTAŁCENIA  

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W MYSŁOWICACH  

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 

z późn.zm).  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)  

4. Statuty szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Mysłowicach:  

• Statut Technikum nr 1 w Mysłowicach.  

• Statut Technikum nr 2 w Mysłowicach.  

• Statut Technikum nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach,  

• Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 im. Walentego Roździeńskiego 

w Mysłowicach.  

• Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Mysłowicach.   

• Statut Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 im. Kardynała Augusta Hlonda 

w Mysłowicach.  

 

 

I. OFERTA EDUKACYJNA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

I USTAWICZNEGO W MYSŁOWICACH 

Charakterystyka klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022: 

w Technikum Nr 1 (ul. Mikołowska 44) – oddziały w zawodach: 

1. technik pojazdów samochodowych (symbol cyfrowy 311513) – 20 miejsc,  

proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: matematyka, 

j. angielski, fizyka;  

2. technik mechatronik (symbol cyfrowy 311410) – 10 miejsc, 

proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: matematyka, 

j. angielski, fizyka; 

3. technik informatyk (symbol cyfrowy 351203) – 30 miejsc,  

proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: matematyka, 

j. angielski, fizyka; 

4. technik hotelarstwa (symbol cyfrowy 422402) - 10 miejsc,  

proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: matematyka, 

j. angielski, geografia; 

5. technik organizacji turystyki (symbol cyfrowy 422104) – 10 miejsc, 

proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: matematyka. 

j. angielski, geografia; 

6. technik żywienia i usług gastronomicznych  (symbol cyfrowy 343404) – 10 miejsc, 

proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: matematyka, 

j. angielski, chemia; 

w Technikum Nr 2 (ul. Pocztowa 20) – oddziały w zawodach: 

1. technik mechanik  (symbol cyfrowy 311504) - 15 miejsc,   
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proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: matematyka, 

j. angielski, fizyka; 

2. technik elektryk (symbol cyfrowy 311303) – 15 miejsc,  

proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: matematyka, 

j. angielski, fizyka 

3. technik logistyk (symbol cyfrowy 333107) – 15 miejsc,  

proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: matematyka, 

j. angielski, geografia; 

4. technik ekonomista (symbol cyfrowy 331403) – 15 miejsc, 

proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: matematyka, 

j. angielski, geografia; 

w Technikum Nr 3 (ul. Mikołowska 44) – oddziały w zawodach: 

1. technik handlowiec (symbol cyfrowy 522305) - 30 miejsc,  

proponowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym: matematyka, 

j. angielski, geografia; 

 

Spośród proponowanych przedmiotów w zakresie rozszerzonym uczeń technikum wybiera 

do realizacji 1 przedmiot. Jeżeli możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum 

na to pozwalają, uczeń może wybrać 2 przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym 

 

 Dyrektor CKZiU zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian dotyczących realizacji 

wybranych przedmiotów  w zakresie rozszerzonym z przyczyn organizacyjnych (np. zbyt 

mała ilość osób wybierających dany przedmiot lub inne trudności organizacyjne). 

 

W technikach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we wszystkich oddziałach 

pierwszym nauczanym językiem obcym jest język angielski. 

 

w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 1 (ul. Mikołowska 44) -oddziały w zawodach: 

1. mechanik pojazdów samochodowych (symbol cyfrowy 723103) – 20 miejsc, 

2. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (symbol cyfrowy 

712905) – 10 miejsc, 

w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 (ul. Pocztowa 20) -oddziały w zawodach: 

1. magazynier – logistyk (symbol cyfrowy 432106) – 10 miejsc 

2. ślusarz (symbol cyfrowy 722204) – 10 miejsc 

3. oddział wielozawodowy – 10 miejsc, 

w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 (ul. Mikołowska 44) -oddziały w zawodach: 

1. fryzjer (symbol cyfrowy 514101) – 10 miejsc 

2. kucharz (symbol cyfrowy 512001 – 10 miejsc 

3. oddział wielozawodowy – 10 miejsc 

W branżowych szkołach w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we wszystkich 

oddziałach nauczanym językiem obcym jest język angielski. 
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II. WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI DO SZKÓŁ NA PODBUDOWIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ: 

 

OBOWIĄZKOWE: 

1. Wniosek wydrukowany z systemu naboru elektronicznego i potwierdzony podpisem 

kandydata oraz rodzica/prawnego opiekuna, 

2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopia zaświadczenia  

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, 

3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia 

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty – jako potwierdzenie woli podjęcia 

nauki w wybranej szkole wchodzącej w skład CKZiU, 

4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia praktycznej nauki zawodu (kandydaci do oddziału wielozawodowego 

w branżowej szkole I stopnia będący młodocianymi pracownikami, skierowanie 

na badania lekarskie otrzymują od pracodawcy, z którym została podpisana umowa 

o pracę w celu przygotowania zawodowego) oraz orzeczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku kandydatów w 

zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa 

branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem 

silnikowym – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 

5. Dla kandydatów do oddziału wielozawodowego w branżowej szkole I stopnia będącymi  

młodocianymi pracownikami niezbędne jest dostarczenie podpisanej umowy o pracę 

z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu. 

6. Karta zdrowia i bilans, 

7. Dwie fotografie, 

 

NIEOBOWIĄZKOWE: 

8. Dokumenty potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa przyjęcia do szkoły 

w przypadku równej ilości punktów uzyskanych w I etapie rekrutacji. 

Kryterium pierwszeństwa Pierwszeństwo określa się na podstawie: 

1. Kandydaci z problemami 

zdrowotnymi ograniczającymi 

możliwość wyboru kierunku 

kształcenia 

Opinia publicznej poradni psychologiczno - 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej 

2. Wielodzietność rodziny kandydata 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata; 

3. Niepełnosprawność kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 poz. 426 z 

późn. zm.) 

  
 

4. Niepełnosprawność jednego z 

rodziców kandydata 
Dokumenty jak wyżej 
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5. Niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata 
Dokumenty jak wyżej 

6. Niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata 
Dokumenty jak wyżej 

7. Samotne wychowywanie kandydata 

w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 

orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz zaświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem 

8. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka 

opieką zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020  poz. 

821) 

Dokumenty, o których mowa w pkt.3, 7 i 8 można złożyć w oryginale lub też poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata i opatrzone klauzulą: 

„Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

III. UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY 

NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu naboru 

elektronicznego. 

2. Kandydaci do szkoły: 

a. zakładają swoje konto indywidualnie na stronie www.slaskie.edu.com.pl (pomoc 

można uzyskać w sekretariacie szkoły, Technikum nr 1 i nr 3, Szkoła Branżowa I 

Stopnia nr 1 i nr 3 – tel. 32 222 26 41; Technikum nr 2 i Szkoła Branżowa I Stopnia 

nr 2 – tel. 32 222 46 72 

b. po założeniu konta postępują zgodnie z wskazówkami systemu naboru 

elektronicznego. 

3. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci, którzy pobierali naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznych 

szkół ponadpodstawowych na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego 

dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki 

szkolnej ucznia. 

4. Kandydat powracający z zagranicy nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej. Składa 

wniosek (załącznik do niniejszego regulaminu). O przyjęciu powyższego kandydata 

decyduje dyrektor CKZiU. 

5. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół 

ponadpodstawowych (w każdej ze szkół można wybrać więcej niż jeden kierunek 

kształcenia). 

6. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego: 

a. Kandydat wypełniając wniosek określa pozycję swoich preferencji przyjęcia 

do danego oddziału, 

b. Każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych 

oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego 

ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów 

zapewniających mu przyjęcie, 

c. Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej 

liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który 

znajduje się najwyżej na liście jego preferencji, 
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d. Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie 

umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby 

spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów, 

e. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty w I etapie 

rekrutacji może posługiwać sie kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez 

dyrektora szkoły podstawowej, do której uczęszczał. 

7. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego 

wyboru wniosek wydrukowany z systemu naboru elektronicznego wraz z kompletem 

dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, wyszczególnionych w punkcie II 

niniejszego regulaminu. 

8. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do danej szkoły, dostarczając 

oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku 

kandydatów w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie 

szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności 

kierowania pojazdem silnikowym, potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do 

wybranej szkoły od dnia 1 września 2021 r. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest 

dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w rozdziale  

V Regulaminu. 

9. Kandydat do oddziału wielozawodowego w branżowej szkole I stopnia będący 

młodocianym pracownikiem dostarcza podpisaną  przez pracodawcę  umowę o pracę 

w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu. 

10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się 

ze Statutem CKZiU w Mysłowicach oraz statutem szkoły, o przyjęcie do której się 

ubiega, a z chwilą przyjęcia do szkoły do jego przestrzegania. 

11. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa dyrektor CKZiU 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

12. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor CKZiU powołuje 

Szkolną Komisję Rekrutacyjną wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania 

członków. 

 

IV. KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD 

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

W MYSŁOWICACH 

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły 

podstawowej. 

2. Podstawą przyjęcia kandydata do szkół wchodzących w skład CKZiU w Mysłowicach 

jest spełnienie następujących warunków: 

a. uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

b. uzyskanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 

w przypadku kandydatów w zawodzie, dla którego podstawa programowa 

kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do 

uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym. 

c. dla kandydatów do oddziału wielozawodowego w branżowej szkole I stopnia 

będącymi  młodocianymi pracownikami niezbędne jest dostarczenie podpisanej 

przez pracodawcę umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego 

w formie nauki zawodu. 
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3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na 

pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

a. wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez dyrektora CKZiU, 

c. świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,  

d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

4. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą 

uzyskanych punktów, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc. 

5. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani 

do szkoły w pierwszej kolejności  

6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równorzędnych wyników 

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami 

zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na 

stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

7. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na 

trzecim etapie postępowania są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające tę 

samą wartość: 

a. wielodzietność rodziny kandydata, 

b. niepełnosprawność kandydata, 

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

8. Kandydaci w I etapie postępowania rekrutacyjno - kwalifikacyjnego za swoje osiągnięcia 

otrzymują określoną liczbę punktów (max. 200 pkt). 

9. Punkty przyznawane są za: 

a. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, 

matematyki i dwóch przedmiotów wybranych dla danego oddziału oraz za inne 

osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 

max. 100 pkt. 

b. Egzamin ósmoklasisty - max. 100 pkt 

 

Zasady przyznawania punktów za świadectwo i egzamin ósmoklasisty w tym 

za szczególne osiągnięcia kandydata 

Zagadnienie Punktacja szczegółowa 
Punktacja 

maksymalna 

Język polski 

 

dopuszczający – 2 punkty  

 

18 punktów 
dostateczny –    8 punktów 

dobry -            14 punktów 

bardzo dobry - 17 punktów 

celujący -         18 punktów 

Matematyka jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Drugie wybrane 

zajęcia edukacyjne 

jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Trzecie wybrane jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 
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zajęcia edukacyjne 

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 

 

7 punktów 

 

Zawody wiedzy będące 

konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim 

organizowane przez 

kuratorów oświaty 

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 

10 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maksymalnie 

18 punktów 

za wszystkie 

osiągnięcia 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego  – 7 pkt 

Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego  – 5 pkt 

Zawody wiedzy będące 

konkursem o zasięgu 

międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo 

turniejem ogólnopolskim 

organizowane na podstawie  

art. 32a ust.4 i art. 22 ust. 2 

pkt 8 uso 

Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 10 pkt 

Tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 4 pkt 

Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 3 pkt 

Zawody wiedzy będące 

konkursem o zasięgu 

wojewódzkim 

organizowane przez 

kuratorów oświaty 

 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty 

konkursu przedmiotowego – 10 pkt 

Dwóch lub więcej tytułów laureata 

konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego  – 7 pkt 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty 

konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego  – 5 pkt 

Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego– 

7 pkt 

Tytuł laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego  – 5 pkt 

Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego  – 3 pkt 

Zawody wiedzy będące 

konkursem albo turniejem  

o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub 

wojewódzkim 

organizowane na podstawie  

art. 32a ust.4 i art. 22 ust. 2 

pkt 8 uso 

 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty 

konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt 

Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 7 

pkt 

Dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju 

z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – 5 

pkt 

Tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub 

przedmiotów objętych ramowym planem 
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nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt 

Tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 3 pkt 

Tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub 

przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – 2 pkt 

Zawody wiedzy inne niż 

wymienione powyżej, 

artystyczne lub sportowe 

organizowane przez 

kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na 

terenie szkoły 

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu 

międzynarodowym – 4 pkt 

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu 

krajowym – 3 pkt 

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu 

wojewódzkim – 2 pkt 

Uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu 

powiatowym – 1 pkt 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 

środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 
3 punkty 

 

Egzamin ósmoklasisty 

 

100 punktów 

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

• język polski - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 

 

• matematyka - 0,35 punktu za każdy uzyskany procent, 

• język obcy nowożytny - 0,3  punktu za każdy uzyskany procent. 

 

maksymalnie 

35 punktów 

maksymalnie 

35 punktów 

maksymalnie 

30 punktów 

Absolwenci zwolnieni z 

egzaminu ósmoklasisty 

przez 

Dyrektora Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej na 

podstawie art. 44zw ust.2 i 

art.44zz ust.2 uso 

Uzyskanie z j. polskiego oceny wyrażonej w stopniu: 

celującym –             35 pkt 

bardzo dobrym-      30 pkt 

dobrym-                  25 pkt 

dostatecznym -        15 pkt 

dopuszczającym –   10 pkt 

 

Uzyskanie z matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

celującym –             35 pkt 

bardzo dobrym-      30 pkt 

dobrym-                  25 pkt 

dostatecznym -        15 pkt 

dopuszczającym –   10 pkt 

 

Uzyskanie z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej 

w stopniu: 

celującym –             30 pkt 

bardzo dobrym-      25 pkt 

dobrym-                  20 pkt 

dostatecznym -        10 pkt 

dopuszczającym –   5 pkt 
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Absolwenci zwolnieni z części lub danego zakresu 

odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty przez 

Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na 

podstawie art. 44zw ust.2 i art.44zz ust.2 uso 

W sposób określony powyżej 

przelicza się na punkty oceny 

z zajęć edukacyjnych, których 

dotyczy zwolnienie 

z egzaminu ósmoklasisty 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku 

Rekrutacji 

200 punktów 

 

Zajęcia edukacyjne podlegające punktowaniu. 

Technikum nr 1 

Oddział- kierunek kształcenia 

Przedmioty na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, punktowane w 

przebiegu rekrutacji 

 technik pojazdów samochodowych 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Informatyka 

4. Język obcy 

technik informatyk 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Informatyka 

4. Język obcy 

technik mechatronik 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Informatyka 

4. Język obcy 

 technik hotelarstwa 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Geografia 

4. Język obcy 

 technik organizacji  turystyki 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Geografia 

4. Język obcy 

 technik żywienia i usług gastronomicznych 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Biologia 

4. Język obcy 

Technikum nr 2 

Oddział- kierunek kształcenia 

Przedmioty na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej , punktowane w 

przebiegu rekrutacji 

technik mechanik 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Informatyka 

4. Język obcy 

technik elektryk 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Informatyka 

4. Język obcy 

 technik ekonomista 
1. Język polski 

2. Matematyka 
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3. Geografia 

4. Język obcy 

technik logistyk 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Informatyka 

4. Język obcy 

 

Technikum nr 3 

Oddział- kierunek kształcenia 

Przedmioty na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej , punktowane w 

przebiegu rekrutacji 

 technik handlowiec 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Geografia 

4. Język obcy 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 

Oddział- kierunek kształcenia 

Przedmioty na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej , punktowane w 

przebiegu rekrutacji 

mechanik pojazdów samochodowych 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Technika 

4. Język obcy 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Technika 

4. Język obcy 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 

Oddział- kierunek kształcenia 

Przedmioty na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej , punktowane w 

przebiegu rekrutacji 

Magazynier - logistyk 

 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Technika 

4. Język obcy 

Ślusarz 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Technika 

4. Język obcy 

Wielozawodowa 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Technika 

4. Język obcy 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 

Klasa- kierunek kształcenia 

Przedmioty na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej , punktowane w 

przebiegu rekrutacji 

 

Fryzjer 

 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Technika 

4. Język obcy 
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Kucharz 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Technika 

4. Język obcy 

Wielozawodowa 

1. Język polski 

2. Matematyka 

3. Technika  

4. Język obcy 

 

 

V. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY 

NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.  do godz. 15.00 [od 3 sierpnia do 5 sierpnia 

2021r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym] 

- termin złożenia wniosku, podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna (w tym 

zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej), w szkole pierwszego wyboru 

wraz z kompletem dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji prawnego (punkt II 

regulaminu) 

Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 

- termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, trzyletniej 

branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia 

o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub złożenie nowego wniosku o przyjęcie, z uwagi na 

zamianę szkół, do których kandyduje. 

Do 14 lipca 2021r. [do 5 sierpnia 2021r. w postępowaniu uzupełniającym] 

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych 

w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

Do 21 lipca 2021r. [do 13 sierpnia 2021r. w postępowaniu uzupełniającym] 

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności 

wskazanych w oświadczeniach. 

22 lipca 2021 r.  [16 sierpnia 2021r. w postępowaniu uzupełniającym] 

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. 

Od 17 maja do 26 lipca 2021r. [od 3 do 13 sierpnia 2021r. w postępowaniu 

uzupełniającym] 

- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie. 

 

Od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 [do 17 do 20 sierpnia 2021r.do godz. 15.00 

w postępowaniu uzupełniającym] 

- termin potwierdzania przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata 

niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci  przedłożenia oryginału: świadectwa ukończenia 

szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu oraz orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kierowania pojazdami w przypadku kandydatów w zawodzie, dla którego podstawa 

programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do 

uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, o ile nie zostały złożone wcześniej. 
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- dla kandydatów do oddziału wielozawodowego w branżowej szkole I stopnia będącymi  

młodocianymi pracownikami niezbędne jest dostarczenie podpisanej umowy o pracę 

z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu. 

2 sierpnia 2021 r.  do godz. 14.00  [23 sierpnia 2021r. do godz. 14.00 w postępowaniu 

uzupełniającym] 

- ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych 

miejscach. 

 

VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

1. W terminie 3 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do 

szkoły (do 5 sierpnia 2021/ do 26 sierpnia 2021 w postępowaniu uzupełniającym), 

rodzice kandydata lub jego prawni opiekunowie mogą wystąpić do Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

2. W terminie do 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem Komisja sporządza uzasadnienie 

odmowy przyjęcia kandydata. 

3. Rodzice kandydata lub jego prawni opiekunowie w terminie 3 dni od otrzymania 

uzasadnienia mogą wnieść odwołanie do dyrektora CKZiU od rozstrzygnięcia Szkolnej 

Komisji Rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor CKZiU zobowiązany jest do rozpatrzenia odwołania do 3 dni. 

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 

 

VII. UWAGI KOŃCOWE 

1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna. 

2. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję 

podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z dyrektorem CKZiU 


