
 
 

Racibórz, 27 lutego 2018r. 
 

 
CKZiU1.SEK.4310.1.2018 
 

 
Zasady rekrutacji do szkół wszystkich typów 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  
w Raciborzu na rok szkolny 2018/2019 

 

 

Podstawa prawna: 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r. poz. 60  

ze zm.), 

− Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2198 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. 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) – wydane na podstawie art. 367 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe, 

− Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania 

dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej 

szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół 

podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019. 

 

   
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
 
1. Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 
2. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 obejmuje  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu następujące szkoły: 
 
− Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej 4 oddziały (128 miejsc) 

 
technik ekonomista     – 1,5 oddziału (48 miejsc) 
technik handlowiec     – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
technik logistyk      – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
technik spedytor      – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
technik organizacji reklamy    – 1 oddział (32 miejsca) 

 
miejsce składania dokumentów: Racibórz, ul. Gimnazjalna 3 (Ekonomik) 



 
− Technikum nr 2      6 oddziałów (192 miejsca) 

 
technik agrobiznesu     – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
technik analityk      – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
technik architektury krajobrazu     – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
technik budownictwa     – 1 oddział (32 miejsca) 
technik geodeta       – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
technik hotelarstwa     – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
technik obsługi turystycznej    – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
technik ochrony środowiska    – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
technik żywienia  i usług gastronomicznych  – 1,5 oddziału (48 miejsca) 
 
miejsce składania dokumentów: Racibórz, ul. Wileńska 6 (Budowlanka-Gastronomik) 
 

− Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1      1 oddział (32 miejsca) 
 

magazynier-logistyk     – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
sprzedawca      – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
 
miejsce składania dokumentów: Racibórz, ul. Gimnazjalna 3 (Ekonomik) 
 

 
− Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2      4 oddziały (129 miejsc) 
 

stolarz       – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
murarz - tynkarz      – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
monter sieci i instalacji sanitarnych    – 0,2 oddziału (6 miejsc) 
monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie       – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
fryzjer       – 1 oddział (32 miejsca) 
kucharz       – 0,5 oddziału (16 miejsc) 
cukiernik       – 0,3 oddziału (11 miejsc) 
klasa wielozawodowa  
(cieśla, dekarz, fotograf, introligator, kamieniarz,  
kowal, krawiec, ogrodnik, optyk-mechanik, piekarz,  
rolnik, tapicer, wędliniarz, kominiarz, drukarz, zdun,  
złotnik-jubiler, zegarmistrz)     – 0,5 oddział (16 miejsc) 
 
miejsce składania dokumentów: Racibórz, ul. Wileńska 6 (Budowlanka-Gastronomik) 

 
 

Szkoła Zawód 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 
miejsc 

Technikum nr 1  
im. Księżnej Eufemii 

Raciborskiej 

technik ekonomista 1,5 48 

technik handlowiec 0,5 16 

technik spedytor 0,5 16 

technik logistyk 0,5 16 

technik organizacji reklamy 1 32 

Technikum nr 2 

technik agrobiznesu 0,5 16 

technik analityk 0,5 16 

technik architektury krajobrazu 0,5 16 

technik budownictwa 1 32 

technik geodeta 0,5 16 

technik hotelarstwa 0,5 16 



technik obsługi turystycznej 0,5 16 

technik ochrony środowiska 0,5 16 

technik żywienia 
i usług gastronomicznych 

1,5 48 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia nr 1 

magazynier-logistyk 0,5 16 

sprzedawca 0,5 16 

Branżowa Szkoła I 
Stopnia nr 2 

murarz-tynkarz 0,5 16 

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych  
w budownictwie 

0,5 16 

monter sieci i instalacji sanitarnych 0,2 6 

stolarz 0,5 16 

fryzjer 1 32 

kucharz 0,5 16 

cukiernik 0,3 11 

Klasa wielozawodowa: 
cieśla, dekarz, fotograf, kowal, 
introligator, kamieniarz, krawiec, 
ogrodnik, optyk-mechanik, piekarz, 
rolnik, tapicer, drukarz, wędliniarz, 
kominiarz, zdun, złotnik-jubiler, 
zegarmistrz  

0,5 16 

 
 
 
3. Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły od 18 maja 2018r. do 18 czerwca 
2018r. 
Natomiast od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. każdy kandydat zobowiązany jest 
do uzupełnienia wniosku o: 

a) świadectwo ukończenia gimnazjum, 
b) zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 
 

 
4. Tabela punktacji: 
 

Przedmiot  
Punktacja 

szczegółowa 
Max. ilość punktów 

Język polski 

 dopuszczają
cy  

2 

18 
 dostateczny 8 

 dobry 14 

 bardzo dobry 17 

 celujący 18 

Przedmiot 1 jak wyżej 18 

Przedmiot 2 jak wyżej 18 

Przedmiot 3 jak wyżej 18 

 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 
ponadwojweódzkim organizowanym przez kuratora oświaty kandydat może 
uzyskać: 10 pkt. za osiągnięcie tytułu finalisty w konkursie przedmiotowym , 
7 pkt. za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub 

10 
 



interdyscyplinarnego, 5 pkt. za uzyskanie tytułu finalisty  konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego. 
- za uzyskanie dwóch i więcej tytułów w zawodach wiedzy będących 
konkursem o zasięgu wojewódzkim obowiązuje ten sam przelicznik 
punktowy. 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w 
rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017r. §6, ust.1, pkt 1-4, artystycznych 
lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 
działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym – przyznaje się 
4pkt., krajowym – przyznaje się 3pkt., wojewódzkim – przyznaje się 2pkt., 
powiatowym – przyznaje się 1 pkt. 
(Uwaga: W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 
osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych 
na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18pkt) 

4 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – 
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

3 

Absolwentów zwolnionych z całości egzaminu gimnazjalnego lub jego części przez Dyrektora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej obowiązuje przeliczanie na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o 
społeczeństwie, biologii, fizyki, geografii i języka nowożytnego, wymienionych na świadectwie ukończenia 
gimnazjum według zasad określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017r. §8 ust. 1 

 Egzamin gimnazjalny 100 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 
- język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 
- historia i wiedza o społeczeństwie - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 
- matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 
- przedmioty przyrodnicze - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 
- język obcy nowożytny - 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,  
( w rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu 
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym) 

max. 20 pkt. z każdego 
przedmiotu 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 

 
W każdym typie szkół punktowane są te konkursy, w których kandydat osiągnął 
najwyższy etap. 
 
Kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów. 
 
Uwaga: 
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej uzyskują dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech 
wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
 
5. Przedmiotami, które podlegają punktacji na świadectwie gimnazjalnym oprócz języka 
polskiego są: 
 
 

Zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 Przedmiot 3 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE w Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej 
(Ekonomik) 

technik ekonomista 
technik spedytor 
technik logistyk 

technik handlowiec 

matematyka 

Najlepsza ocena 
z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

informatyka 



technik organizacji reklamy matematyka 

Najlepsza ocena 
z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

 
Najlepsza ocena z: 

(informatyka, plastyka) 
 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE w Technikum nr 2 (Budowlanka – Gastronomik) 

technik agrobiznesu matematyka 

Najlepsza ocena 
z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

biologia 

technik analityk matematyka 

Najlepsza ocena 
z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

chemia 

technik architektury krajobrazu matematyka 

Najlepsza ocena 
z: 

(język angielski,  
język niemiecki) 

plastyka 

technik budownictwa matematyka 

Najlepsza ocena 
z: 

(język angielski,  
język niemiecki) 

zajęcia techniczne 

technik geodeta matematyka 

Najlepsza ocena 
z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

geografia 

technik hotelarstwa matematyka 

Najlepsza ocena 
z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

geografia 

Technik obsługi turystycznej matematyka 

Najlepsza ocena 
z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

geografia 

technik ochrony środowiska matematyka 

Najlepsza ocena 
z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

biologia 

technik żywienia 
i usług gastronomicznych, 

matematyka 

Najlepsza ocena 
z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

zajęcia techniczne 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA nr 1 (Ekonomik) 

sprzedawca, 
magazynier-logistyk 

matematyka 

Najlepsza ocena 
z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

Najlepsza ocena z: (zajęcia 
techniczne, informatyka) 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA nr 2  
(Budowlanka – Gastronomik) 

stolarz, murarz-tynkarz, monter 
sieci i instalacji sanitarnych, 

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych  

w budownictwie, fryzjer, kucharz, 
cukiernik. 

Klasa wielozawodowa 

matematyka 

Najlepsza ocena 
z: 

(język angielski, 
język niemiecki) 

Najlepsza ocena z: (zajęcia 
techniczne, informatyka) 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Ustala się następujące terminy dotyczące naboru na rok szkolny 2018/2019: 

 od 18 maja 2018r. do 18 czerwca 2018r. –  wprowadzenie danych kandydata przez 
Internet oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły. 

Kandydaci składają wniosek jedynie w szkole pierwszego wyboru. 
 

 od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r. – kandydat ubiegający się o przyjęcie 
do szkoły uzupełnia wniosek o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o 
wynikach egzaminu gimnazjalnego; 
 

 do 5 lipca 2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie 
pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t 
ust. 7 ustawy o systemie oświaty); 

 

 6 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 
 
Kandydaci składają dodatkowo: 
a) kserokopię aktu urodzenia, 
b) umowę o pracę w przypadku pracowników młodocianych (Branżowa Szkoła I 
Stopnia), w szczególnych przypadkach zaświadczenie o zatrudnieniu ucznia, 
c) deklarację wyboru przedmiotu realizowanego w stopniu rozszerzonym (Technikum), 

 

 od 6 lipca 2018r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia 
w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata 
oświadczenia o wyborze tej szkoły; 
 

 od 6 lipca 2018r. do 12 lipca 2018r. – potwierdzenie przez rodzica 
kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły 
(przedłożenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu); 

 

 13 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły. 
 

7. Jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami, to nabór zostanie przedłużony  
do 14 sierpnia 2018r. 

Terminy postępowania uzupełniającego: 

 od 13 lipca 2018r. do 17 lipca 2018r. –  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz 
ze świadectwem ukończenia gimnazjum i zaświadczeniem o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego; 

 

 do 9 sierpnia 2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie 
pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20t 
ust. 7 ustawy o systemie oświaty; 



 
 

 10 sierpnia 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 
 
Kandydaci składają dodatkowo: 
a) kserokopię aktu urodzenia, 
b) umowę o pracę w przypadku pracowników młodocianych (Branżowa Szkoła I 
Stopnia), w szczególnych przypadkach zaświadczenie o zatrudnieniu ucznia, 
c) deklarację wyboru przedmiotu realizowanego w stopniu rozszerzonym (Technikum), 
 

 od 10 sierpnia 2018r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie 
kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia 
w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata 
oświadczenia o wyborze tej szkoły; 
 
 

 do 13 sierpnia 2018r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata 
pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły (przedłożenie świadectwa 
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu); 

 

 14 sierpnia 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły. 

 
 
SZKOŁA POLICEALNA Nr 1 DLA DOROSŁYCH 
 
8. Ustala się następujące terminy dotyczące naboru na rok szkolny 2018/2019: 
 

 od 18 maja 2018r. do 18 czerwca 2018r. –  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
policealnej wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

 

 do 5 lipca 2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie 
pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 
ust. 7 ustawy Prawo oświatowe; 

 

 6 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

 
 

 od 6 lipca 2018r. do 12 lipca 2018r. – potwierdzenie przez kandydata/rodzica 
kandydata niepełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły (przedłożenie 
świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego); 

 

 13 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły. 
 



9. Jeżeli Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych dysponować będzie wolnymi miejscami, to 
nabór zostanie przedłużony do 16 sierpnia 2018r. 

 

Terminy postępowania uzupełniającego do szkoły policealnej: 

 

 od 13 lipca 2018r. do 16 lipca 2018r. –  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
policealnej wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; 

 

 do 9 sierpnia 2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie 
pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 
ust. 7 ustawy Prawo oświatowe; 

 

 10 sierpnia 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

 
 

 od 10 sierpnia 2018r. do 14 sierpnia 2018r. – potwierdzenie przez 
kandydata/rodzica kandydata niepełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły 
(przedłożenie świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego); 

 

 16 sierpnia 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły. 

 
 
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr 1 DLA DOROSŁYCH 
 
10. Ustala się następujące terminy dotyczące naboru a rok szkolny 2018/2019: 

 od 4 czerwca 2018r. do 18 czerwca 2018r. –  złożenie wniosku o przyjęcie do 
liceum ogólnokształcącego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym; 

 

 do 5 lipca 2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa – odpowiednio w 
art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe i art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty 

 

 6 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

 

 od 6 lipca 2018r. do 12 lipca 2018r. – potwierdzenie przez kandydata woli 
uczęszczania do wybranej szkoły (przedłożenie świadectwa potwierdzającego 
posiadanie wykształcenia średniego); 

 



 13 lipca 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły. 

 
Terminy w postępowaniu uzupełniającym: 

 od 13 lipca 2018r. do 17 lipca 2018r. –  złożenie wniosku o przyjęcie do liceum 
ogólnokształcącego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym; 

 

 do 9 sierpnia 2018r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa – 
odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe i art. 20t ust. 7 ustawy o 
systemie oświaty 

 

 10 sierpnia 2018r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

 

 do 14 sierpnia 2018r. – potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do 
wybranej szkoły (przedłożenie świadectwa potwierdzającego posiadanie 
wykształcenia średniego); 

 

 16 sierpnia 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
nieprzyjętych do szkoły. 
 

 
W przypadku publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja 
rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym 
wniosek kandydata złożony po terminie ustalonym przez kuratora oświaty, jeżeli szkoła nadal 
dysponuje wolnymi miejscami. 
 
 
Tryb odwoławczy: 
 
a/ W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
kandydata. 
b/ Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. 
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która 
uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 
c/ Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od 
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
d/ Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 
dni od dnia otrzymania odwołania. 
e/ Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 
 
 

Jacek Kąsek 
 

Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu 


