
 
 

Kryteria przyjęcia do szkoły 

na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Jaworznie 

 
Podstawa prawna 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. nr 256, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 

6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) – art. 9-15) 

• Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. 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 2017/2018 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 

 

Określa się następujące zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych  
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie 

 

I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych 

1. Rekrutacja uczniów przebiegać  będzie drogą elektroniczną.  

2. Uczniowie nie objęci rekrutacją elektroniczną składają dokumenty w sekretariacie szkoły.  

3. Kandydaci wprowadzają podania przez internet oraz składają dokumenty w terminie – od 18maja do 19 czerwca 2017 r.  
 
II.  Pozostałe terminy rekrutacji: 
 

1) do 18 maja 2017 r. – szkoła podaje do wiadomości kandydatom kryteria przyjęć do szkoły, 

2) od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r.  – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone 

kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;  

3) 7 lipca 2017r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały;  

4) do 13 lipca 2017r.  – termin potwierdzania przez kandydatów/rodziców kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły 
poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu gimnazjalnego;  

5) 14 lipca 2017 r.  – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach;  

6) do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani w ramach rekrutacji uzupełniającej do 

 31 sierpnia 2017r. kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów. 
 
III. Kierunki kształcenia oferowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie 



 
 

1. W roku szkolnym 2017/2018 szkoły wchodzące w skład CKZiU przewidują otwarcie klas technikum kształcących uczniów 

w zawodach: 

Technikum nr 5 

- Technik informatyk 

- Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (dawny technik cyfrowych procesów graficznych)  

- Technik organizacji reklamy 

Technikum nr 6 im króla Jana III Sobieskiego 

- Technik górnictwa podziemnego 

- Technik logistyk 

Technikum Energetyczne 

- technik automatyk 

- Technik elektryk 

- Technik mechatronik 

W poszczególnych oddziałach klasy pierwszej przewidywana  liczba miejsc wynosi max 31 osób/oddział. Istnieje 

możliwość  otwarcia  2 oddziału w jednym kierunku w przypadku dużej liczby chętnych. 

 

Dla uczniów wszystkich kierunków kształcenia w technikach proponujemy rozszerzenia: 
- I rozszerzenie z grupy przedmiotów: matematyka, geografia, biologia, fizyka, chemia 
- II rozszerzenie z grupy przedmiotów: matematyka, informatyka, języki obce (do wyboru),wiedza o 
społeczeństwie, geografia, biologia, fizyka, chemia. 

 
2. W roku szkolnym 2017/2018 CKZiU przewiduje otwarcie  pierwszej klasy szkoły branżowej I stopnia kształcącej uczniów  

w zawodach: 

 - elektryk 

 - elektromechanik 

W poszczególnych zawodach klasy pierwszej szkoły branżowej I stopnia przewidywana  liczba miejsc wynosi max 

16osób/zawód. 
 

IV. Szczegółowe zasady punktacji obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018 w Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Jaworznie 

1. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę oceny końcoworoczne uzyskane przez kandydata z języka polskiego i matematyki oraz dwóch 

przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkołę dla poszczególnych kierunków kształcenia: 
 

zawód trzeci i czwarty przedmiot  uwzględniany podczas rekrutacji: 

Technik informatyk     Najlepsza ocena z języka obcego, lepsza ocena z informatyki lub techniki 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  Informatyka, lepsza ocena z plastyki, zajęć artystycznych lub techniki 

Technik organizacji reklamy Informatyka, lepsza ocena z zajęć artystycznych, geografii lub wos-u 

Technik górnictwa podziemnego Najlepsza ocena z języka obcego, wyższa ocena z fizyki lub geografii 



 
 

Technik logistyk Najlepsza ocena z języka obcego, wyższa ocena z informatyki lub geografii 

technik automatyk Najlepsza ocena z języka obcego, fizyka 

Technik elektryk Najlepsza ocena z języka obcego, fizyka 

Technik mechatronik Najlepsza ocena z języka obcego, fizyka 

elektryk Zajęcia techniczne, wyższa ocena z informatyki, fizyki lub chemii 

elektromechanik Zajęcia techniczne, wyższa ocena z informatyki, fizyki lub chemii 

 

2. Punktacja szczegółowa za poszczególne osiągnięcia 

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 

trzeci przedmiot  jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

czwarty przedmiot  jak w przypadku języka polskiego 18 punktów 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów 

Uzyskanie tytułu finalisty w ponadwojewódzkim konkursie przedmiotowym 

organizowanym przez kuratorów oświaty 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 
7 punktów, 
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 
5 punktów; 

10 punktów 

uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 
szkoły, na szczeblu: 
a)  międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 
b)  krajowym – przyznaje się 3 punkty, 
c)  wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
d)  powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

4 punktów 
 

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

3 punkty 

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę 



 
 

Komisji Egzaminacyjnej punktów  za oceny z języka polskiego, 

matematyki i dwóch wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

otrzymanych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum.   
Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za 

oceny z  wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych dotyczy zajęć  wskazanych 

przez szkołę przy naborze do wybranego 

oddziału. 

 
Egzamin gimnazjalny 

 

100 punktów 

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

1. język polski – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent, 

2. historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany 

procent, 

3. matematyka – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent, 

4. przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 

5. język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. * 

maksymalnie 20 punktów 

maksymalnie 20 punktów 

  
maksymalnie 20 punktów 

 maksymalnie 20 punktów 

  
maksymalnie 20 punktów 

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji   

200 punktów 

 

*Uwaga  
1. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego  
nowożytnego na poziomie podstawowym.  
2. Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas trzecich  
szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących szkołami  
artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły artystycznej  
poświadczenia .  
Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca  
2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 377) dyrektor szkoły artystycznej wystawia również uczniowi  
lub absolwentowi szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z obowiązkowych zajęć  
edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą  
ocenę zachowania, poświadczenie spełnienia, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw  
oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły  
z wyróżnieniem.  
Na podstawie ww. poświadczeń następuje wprowadzenie danych do systemu rekrutacji  
elektronicznej. 

 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi zgodnie z art 22 ust 2 pkt 

8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności 



 
 

 
 

V. Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących  w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 
 

1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do nie 

więcej niż trzech szkół. 

 

2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. 

 

3. Do dokumentów należy również dołączyć zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich . Skierowanie na to 

badanie wydawane będzie przez szkołę od 7 lipca  po zakwalifikowaniu się kandydata do wybranej szkoły. Niedostarczenie 
ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych 

kandydatów. 

 

4. Zainteresowani kandydaci dołączają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie 

z przepisami wydanymi zgodnie z art 22 ust 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani w pierwszej kolejności 

 

5. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający 

działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku 
kandydatów niepełnosprawnych. 

 

6. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię 

świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną numerem „1” oraz potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, 

kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzoną numerem „1”, dodatkowo dokumenty 

wymienione w pkt 4 i 5, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również dokumenty, o których mowa w 

pkt. 3.  

 

7. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie Oryginału 
świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego . 

8. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 7 w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z 

rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem kandydata z listy uczniów. 

9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic 

kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 


