Racibórz, 11 lutego 2021r.

Regulamin rekrutacji do szkół wszystkich typów
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
w Raciborzu na rok szkolny 2021/2022

1. Rekrutację przeprowadza Komisja powołana przez dyrektora Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.
2. Rekrutacja dla absolwentów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 obejmuje w
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu następujące szkoły:
−

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

4 oddziały (128 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)
– 1 oddział (32 miejsca)

miejsce składania dokumentów: Racibórz, ul. Wileńska 6.
−

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
cukiernik
fryzjer
kucharz
monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie
klasa wielozawodowa

4 oddziały (128 miejsc)
– 0,5 oddziału (16 miejsc)
– 1 oddział (32 miejsca)
– 0,5 oddziału (16 miejsc)
– 0,5 oddziału (16 miejsc)

(sprzedawca, stolarz, murarz-tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych,
fotograf, krawiec, piekarz, rolnik, przetwórca mięsa)
– 1,5 oddziału (48 miejsc)

miejsce składania dokumentów: Racibórz, ul. Wileńska 6.
3. Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r.
do godziny 15.00.
Natomiast od 25 czerwca 2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00. każdy kandydat
zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku o:
a) świadectwo ukończenia szkoły,
b) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

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
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
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 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 14marca 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)
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza – wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły.

7

10

4

3

Absolwentów zwolnionych z całości egzaminu ósmoklasisty lub jego części przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
obowiązuje przeliczanie na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego, wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej według zasad określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 wrzesnia 2019r. § 8.
Egzamin
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
- język polski – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent,
- matematyka – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent,
- język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
- wybrany przedmiot – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

100
max. 30 pkt. z j. polskiego i
matematyki, max. 20 pkt. z języka
obcego i wybranego przedmiotu
200

W każdym typie szkół punktowane są te konkursy, w których kandydat osiągnął najwyższy
etap.
Kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

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 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 żywienia
i usług gastronomicznych

Najlepsza ocena z:
(język angielski, język niemiecki)

zajęcia techniczne

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 2
Wszystkie zawody

Najlepsza ocena z:
(język angielski, język niemiecki)

zajęcia techniczne

6. Ustala się następujące terminy dotyczące naboru a rok szkolny 2021/2022:


od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021 r. – założenie konta w elektronicznym systemie
rekrutacji i wprowadzenie danych kandydata oraz złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły w sekretariacie CKZiU nr 1 w Raciborzu.,

Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.





od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00 – kandydat ubiegający się o
przyjęcie do szkoły uzupełnia wniosek o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie
o wynikach egzaminu zewnętrznego,
do 14 lipca 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
22 lipca 2021 r. – 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 nr 2), w szczególnych przypadkach zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika
młodocianego,
c/ deklarację wyboru przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym
(Technikum),




do 26 lipca 2021 r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie (dotyczy
Technikum, kandydaci do branżowej szkoły kierowani są na badania przez
pracodawców);
od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia w postaci
przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału wyników egzaminu
zewnętrznego (jeśli nie zostały dostarczone wcześniej);



2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

7. Jeżeli szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami, to nabór zostanie przedłużony
do 23 sierpnia 2021 r., kiedy to nastąpi ostateczne zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich
typów.
Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
 od 3 sierpnia do 5 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły wraz z dokumentami;
 do 5 sierpnia 2021 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
szkoły i dokumentów potwierdzających spełniania przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 do 13 sierpnia 2021 r. – wydawanie skierowań na badania lekarskie,
 od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. – potwierdzanie woli przyjęcia w
postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału wyników
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do
szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 23 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
Ustala się następujące terminy dotyczące naboru na rok szkolny 2021/2022:


od 17 maja 2021r. do 24 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. – kandydat dostarcza
wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi ukończenie
zasadniczej szkoły zawodowej;



22 lipca 2021 r.
niezakwalifikowanych;



2 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i
podanie informacji o wolnych miejscach;

–

ogłoszenie

list

kandydatów

zakwalifikowanych

i

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:


do 6 sierpnia 2021 r. – kandydat dostarcza wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z
dokumentami potwierdzającymi ukończenie szkoły;



13 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych;
23 sierpnia 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.



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 punków, 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 uzasadnienie.
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

