Racibórz, 20 maja 2020r.

Regulamin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Raciborzu na rok szkolny 2020/2021
Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano na podstawie:
− Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.),
− komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zgodnie z § 11b ust. 2 rozporządzenia 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. poz. 493 z późn. zm.).

1. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.
2. Rekrutacja dla absolwentów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 obejmuje
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu następujące szkoły:
−

Technikum nr 2
technik agrobiznesu
technik analityk
technik architektury krajobrazu
technik budownictwa
technik geodeta
technik hotelarstwa
technik ochrony środowiska
technik żywienia i usług gastronomicznych

5 oddziałów (160 miejsc)
– 0,5 oddziału (16 miejsc)
– 0,5 oddziału (16 miejsc)
– 0,5 oddziału (16 miejsc)
– 1 oddział (32 miejsca)
– 0,5 oddziału (16 miejsc)
– 0,5 oddziału (16 miejsc)
– 0,5 oddziału (16 miejsc)
– 1 oddział (32 miejsca)

miejsce składania dokumentów: Racibórz, ul. Wileńska 6 (Budowlanka-Gastronomik)
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
−

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
cukiernik
fryzjer
kucharz
monter zabudowy i robót wykończeniowych

3 oddziały (96 miejsc)
– 0,5 oddziału (16 miejsc)
– 1 oddział (32 miejsca)
– 0,5 oddziału (16 miejsc)

w budownictwie
klasa wielozawodowa

– 0,5 oddziału (16 miejsc)

(cukiernik, fotograf, fryzjer, krawiec, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, przetwórca
mięsa, rolnik, sprzedawca, stolarz).

– 0,5 oddziału (16 miejsc)

miejsce składania dokumentów: Racibórz, ul. Wileńska 6 (Budowlanka-Gastronomik)
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00.
Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 każdy kandydat zobowiązany jest
do uzupełnienia wniosku o świadectwo ukończenia szkoły.
4. Tabela punktacji:
Przedmiot

Język polski

Punktacja szczegółowa
dopuszczający

2

dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

8
14
17
18

Max. ilość punktów

18

Matematyka

jak wyżej

18

Przedmiot 1

jak wyżej

18

Przedmiot 2

jak wyżej

18

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie
oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

10

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3
punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –
przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

4

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na
tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b,
art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe,
przyznaje się 3 punkty
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 do szkół
ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit.

18

3

100

d–f ustawy – Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz
ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego,
matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym
mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust.
3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
– mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego
– mnoży się przez 0,3.
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200

5. Przedmiotami, które podlegają punktacji na świadectwie oprócz języka polskiego
i matematyki są:
Zawód

Przedmiot 1

Przedmiot 2

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W TECHNIKUM NR 2
technik agrobiznesu

Najlepsza ocena z:
(język angielski, język niemiecki)

biologia

technik analityk

Najlepsza ocena z:
(język angielski, język niemiecki)

chemia

technik architektury
krajobrazu

Najlepsza ocena z:
(język angielski, język niemiecki)

plastyka

technik budownictwa

Najlepsza ocena z:
(język angielski, język niemiecki)

zajęcia techniczne

technik geodeta

Najlepsza ocena z:
(język angielski, język niemiecki)

geografia

technik hotelarstwa

Najlepsza ocena z:
(język angielski, język niemiecki)

geografia

technik ochrony
środowiska

Najlepsza ocena z:
(język angielski, język niemiecki)

chemia

technik żywienia
i usług gastronomicznych

Najlepsza ocena z:
(język angielski, język niemiecki)

zajęcia techniczne

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 2
Najlepsza ocena z:
(język angielski, język niemiecki)

Wszystkie zawody

zajęcia techniczne

6. Ustala się następujące terminy dotyczące naboru na rok szkolny 2020/2021:


od 15 czerwca 2020 r. – założenie konta w elektronicznym systemie rekrutacji,
wprowadzenie danych kandydata oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz
z dokumentami.
Kandydaci składają dodatkowo:
a/ kserokopią aktu urodzenia,
b/ umowę o pracę w przypadku pracowników młodocianych (Branżowa Szkoła I
Stopnia), w szczególnych przypadkach zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika
młodocianego,
c/ deklarację wyboru przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym
(Technikum).
Zawód
technik agrobiznesu,
technik analityk,
technik architektury krajobrazu,
technik budownictwa,
technik geodeta,
technik hotelarstwa,
technik ochrony środowiska,
technik żywienia i usług gastronomicznych

Rozszerzenie (możliwe do wyboru)
biologia
chemia
biologia
fizyka
geografia
geografia
biologia
biologia

chemia
biologia
chemia
geografia
fizyka
biologia
chemia
geografia

Kandydat wybiera rozszerzenie podczas rekrutacji (o ostatecznym przydziale decyduje
dyrektor Centrum).
Kandydaci składają wniosek jedynie w szkole pierwszego wyboru.









od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których
kandyduje,
do 4 sierpnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych
okoliczności,
do 11 sierpnia 2020 r. – 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 wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności
wskazanych w oświadczeniach,
12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,





od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania
lekarskie (dotyczy Technikum, kandydaci do branżowej szkoły kierowani są na badania
przez pracodawców);
od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica
kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem;

Uwaga: W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub
orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania
terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub
orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do
dnia 25 września 2020


19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół
dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych
szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na
podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
Tryb odwoławczy:
a/ do 22 sierpnia 2020 r. – wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia,
b/ do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – sporządzenie
przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia,
c/ do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy – wniesienie do dyrektora szkoły
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
d/ do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – Dyrektor szkoły rozpatruje
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie
do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia 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. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania
rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Jacek Kąsek
Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu

