Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkó
w Centrum Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o wiatowe - Rozdzia 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie
do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych
szkó i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

• Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
post powania rekrutacyjnego oraz post powania uzupe niaj cego do publicznych przedszkoli, szkó ,
placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737)
•

Decyzja l skiego Kuratora O wiaty WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., w sprawie
terminów przeprowadzania post powania rekrutacyjnego i uzupe niaj cego na terenie województwa
l skiego, w tym terminy sk adania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkó
ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Klauzula dotycz ca rekrutacji do klas pierwszych
Administratorem danych osobowych jest Centrum Kszta cenia Zawodowego i
Ustawicznego w Jaworznie, z siedzib przy ul. Promiennej 65.
Dane kandydatów b d

przetwarzane wy czenie zgodnie z celem prowadzenia procesu

rekrutacyjnego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale obowi zkowe w przypadku uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.
Dane nie b d

udost pniane podmiotom innym ni

uprawnione na mocy przepisów prawa.

Podaj cemu przys uguje prawo dost pu do tre ci danych, do ich usuwania oraz poprawiania.
Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych
w Centrum Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
I. Informacje ogólne
1. Centrum stosuje w rekrutacji zasady powszechnej dost pno ci.
2. Rekrutacja uczniów odbywa si drog elektroniczn .
3. Rekrutacja jest prowadzona przez komisj rekrutacyjn powo an przez dyrektora CKZiU w Jaworznie.
4. Uczniowie nie obj ci rekrutacj elektroniczn sk adaj dokumenty w sekretariacie szko y.
5. Ostateczne wyniki rekrutacji og asza si poprzez wywieszenie list osób przyj tych i nieprzyj tych do
szkó w Centrum.

6. Kandydaci, którzy nie zostan przyj ci do szko y odbieraj za potwierdzeniem dokumentacj z o on
w procesie rekrutacji.
7. Dokumenty nie odebrane, o których mowa w punkcie 6 zostan zniszczone po 28 lutego 2021 roku .
II. Terminy rekrutacji
1)

od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. – termin na z o enie wniosku i uzupe nienie go o wiadectwo
uko czenia szko y

2)

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.– termin na uzupe nienie wniosku o za wiadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty oraz na zmian przez kandydatów wniosków o przyj cie, w tym zamian szkó ,
do których b d kandydowa

3)

12 sierpnia 2020 r. – og oszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. - termin na potwierdzenie woli przyj cia w postaci przed o enia
orygina u wiadectwa uko czenia szko y i orygina u za wiadczenia o wynikach egzaminu zewn trznego

W przypadku braku mo liwo ci przed o enia takiego za wiadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub
pe noletni kandydat informuj o tym dyrektora szko y w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
Nale y wtedy wskaza przyczyn niedotrzymania terminu. Wówczas za wiadczenie lub orzeczenie sk ada si
dyrektorowi szko y, do której ucze zosta przyj ty, nie pó niej ni do 25 wrze nia 2020 r.
5)

19 sierpnia 2020 r. – og oszenie list kandydatów przyj tych i nieprzyj tych

III.

Proponowane kierunki kszta cenia w szko ach wchodz cych w sk ad
Centrum Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

1. Absolwenci szko y podstawowej mog kszta ci si w technikach w nast puj cych zawodach:
-

technik informatyk

-

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

-

technik reklamy

-

technik fotografii i multimediów

-

technik programista

-

technik logistyk

-

technik automatyk

-

technik mechatronik

-

technik elektryk

-

technik górnictwa podziemnego

2. Planowana liczba oddzia ów klas pierwszych w technikach – 5. W przypadku du ego zainteresowania
istnieje mo liwo

otwarcia dodatkowego oddzia u.

3. Planowana liczba miejsc w ka dym oddziale klasy pierwszej wynosi 30 osób.
4. Istnieje mo liwo

kszta cenia w jednym oddziale w ró nych zawodach (np. cz

w zawodzie technik elektryk a druga cz

klasy kszta ci si

w zawodzie technik górnictwa podziemnego).

IV. Przedmioty punktowane w rekrutacji na podstawie wiadectwa uko czenia szko y

Zawód
technik informatyk
technik grafiki i
poligrafii cyfrowej
technik fotografii
i multimediów
technik reklamy
technik logistyk
technik programista
technik automatyk
technik mechatronik
technik elektryk
technik górnictwa
podziemnego

Przedmioty
obowi zkowe

j zyk polski
matematyka
(we wszystkich
zawodach)

Pierwszy przedmiot
wskazany przez szko

Drugi przedmiot
wskazany przez szko

j zyk obcy
informatyka

informatyka
plastyka

informatyka

plastyka

informatyka
j zyk obcy
j zyk obcy
j zyk obcy
j zyk obcy
j zyk obcy

plastyka
geografia lub informatyka
informatyka
informatyka lub fizyka
informatyka lub fizyka

geografia

informatyka lub fizyka

fizyka lub technika

V. Szczegó owe zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej

i za szczególne osi gni cia.
1. Oceny z przedmiotów wymienionych w tabeli w punkcie IV przeliczane s na punkty w sposób
nast puj cy:
celuj cy – 18 pkt.
bardzo dobry – 17 pkt.
dobry – 14 pkt.
dostateczny – 8 pkt.
dopuszczaj cy – 2 pkt.

2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeliczane s na punkty nast puj co:
• wynik procentowy z j zyka polskiego i matematyki mno ymy przez wska nik 0,35
• wynik procentowy z j zyka obcego mno ymy przez wska nik 0,3
3. Kandydat mo e otrzyma maksymalnie 200 pkt., w tym 100 pkt. za wyniki egzaminu ósmoklasisty,
72 pkt. za oceny na wiadectwie uko czenia szko y, 18 pkt. za szczególne osi gni cia wymienione na
wiadectwie, 7 pkt. za wiadectwo uko czenia szko y z wyró nieniem, 3pkt. za osi gni cia w zakresie
aktywno ci spo ecznej.
Laureaci lub finali ci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub konkursów przedmiotowych o zasi gu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi zgodnie z art
22 ust 2 pkt 8 ustawy o systemie o wiaty s przyjmowani w pierwszej kolejno ci

VI. Tryb oraz zasady post powania kandydatów uczestnicz cych w scentralizowanej rekrutacji
elektronicznej.
1. Kandydat do m odzie owych szkó ponadpodstawowych na podbudowie szko y podstawowej mo e ubiega
si o przyj cie do nie wi cej ni trzech szkó .
2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz sk ada dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
3. Do dokumentów nale y równie do czy za wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do
podj cia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie bada lekarskich kandydatów do
szkó ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkó . Skierowanie na to badanie wydawane b dzie przez szko
po zakwalifikowaniu si

kandydata do wybranej szko y. Niedostarczenie ww. za wiadczenia w terminie

okre lonym przez szko b dzie skutkowa skre leniem kandydata z listy przyj tych kandydatów.
4. Zainteresowani kandydaci do czaj za wiadczenie o uzyskaniu tytu u Laureata lub finalisty ogólnopolskich
olimpiad przedmiotowych lub konkursów przedmiotowych o zasi gu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim

przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi zgodnie z art 22 ust 2 pkt 8 ustawy o systemie o wiaty s
przyjmowani w pierwszej kolejno ci
5. Zainteresowani kandydaci do czaj orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego, wydane przez zespó
orzekaj cy dzia aj cy w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej w przypadku kandydatów niepe nosprawnych.
6. Kandydat dostarcza do szko y pierwszego wyboru orygina lub potwierdzon przez dyrektora szko y
podstawowej, któr uko czy , kopi

wiadectwa uko czenia szko y oraz za wiadczenia o szczegó owych

wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dodatkowo dostarcza dokumenty wymienione w pkt 3, 4 i 5.
7. Po og oszeniu list kandydatów zakwalifikowanych ucze potwierdza wol ucz szczania do wybranej szko y
poprzez dostarczenie Orygina u

wiadectwa uko czenia szko y podstawowej wraz z orygina em

za wiadczenia o szczegó owych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
8. Nieprzekazanie orygina ów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 7 w wyznaczonym terminie jest
jednoznaczne z rezygnacj z miejsca w danej szkole i skre leniem kandydata z listy uczniów zakwalifikowanych.
9. W terminie do 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomo ci listy kandydatów przyj tych i kandydatów
nieprzyj tych rodzic kandydata mo e wyst pi
uzasadnienia odmowy przyj cia kandydata.

do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz dzenie

