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REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia po gimnazjum 

ROK SZKOLNY 2019 / 2020 

 

§1 Zasady Ogólne 

1. Kandydaci kwalifikowani są do poszczególnych klas zgodnie z preferencjami zawartymi w podaniu.  

2. Do klas pierwszych przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum  

 a w przypadku technikum i zasadniczej szkoły zawodowej – zaświadczenie lekarskie zawierające 

orzeczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie 

z przepisami w sprawie badań lekarskich. 

3. O przyjęciu kandydata do CKZiU w Oławie decyduje komisja rekrutacyjna po ustaleniu sumy punktów 

uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. 

4. Do szkoły zostaną przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów, do wyczerpania miejsc  

w poszczególnych klasach.  

 

§2 Punkty rekrutacyjne 

W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat do CKZiU może uzyskać maksymalnie 200 punktów 

rekrutacyjnych obliczonych według następujących zasad:  

1.   100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:  

a) Liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z: języka polskiego, historii i wiedzy  

o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii  i języka obcego 

na poziomie podstawowym jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, 

pomnożonej przez 0,2. 

c) Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych 

uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. 

2.    72 punkty za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

wskazanych przez dyrektora szkoły, a zapisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Oceny przeliczane będą 

na punkty rekrutacyjne zgodnie z zasadą:  

Ocena Punkty 

celujący 18 

bardzo dobry 17 

dobry 14 

dostateczny 8 

dopuszczający 2 

  

3. 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, które przyznawane 

będą wg kryteriów: 

-  7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, 
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- maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim:  

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. 32a ust. 

4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy: 

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; 

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. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 

8 ustawy: 

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; 

mailto:ckziu.olawa@onet.pl
http://www.ckziu.olawa.pl/


  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie 
 

ul. Ks. F. Kutrowskiego 31, 55-200 Oława, tel. 71 313 26 13, fax. 71 313 27 11 

e – mail: ckziu.olawa@onet.pl,  www.ckziu.olawa.pl  

 

 

 

 

 

5) 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, 

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 w zawodach wiedzy, artystycznych 

i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub 

gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 

punktów.) 

- Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności  

w formie wolontariatu – 3 punkty 

 

§3 Laureaci olimpiad 

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 

programowej co najmniej z jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne 

zaświadczenie) są przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów.  

 

§4 Zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 

44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:  

1) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

 oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2; 

2) z języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się 20 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu, na podstawie art. 

44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 oraz w Rozporządzeniu 

MEN  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 
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rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.  

 

§5 Ukończenie gimnazjum za granicą 

Kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą 

lub ukończyli szkołę za granicą przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) 

wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat 

nauki szkolnej ucznia oraz etapu edukacyjnego ukończonego w innym kraju Unii Europejskiej. 

 

§6  Kryteria rozróżniające w przypadku uzyskania  

równej liczby punktów rekrutacyjnych 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postepowania bierze się pod uwagę: 

- kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia 

- łączną liczbę punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym, 

- ocenę zachowania, 

- liczbę punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z kierunkiem kształcenia w wybranym 

przez kandydata oddziale, 

- średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum,  

- oświadczenie o dobrym stanie zdrowie, dla kandydatów do klas mundurowych oraz oświadczenie o woli podjęcia 

nauki w klasie mundurowej i przestrzegania regulaminu noszenia munduru 

Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.  

Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:  

 sieroty osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone  

w rodzinach zastępczych, 

 kandydaci o kierunkowych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program 

lub tok nauki, 

 kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze 

względu na stan zdrowia, udokumentowanymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

 

§7 Kwalifikowanie kandydatów 

 

1. Do klasy pierwszej przyjmowani są kandydaci, którzy spełnią kryteria opisane w regulaminie 

2. Składanie podań do szkoły odbywa się do 25 czerwca 2019r.  

3. Składanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu 

gimnazjalnego oraz innych dokumentów odbywa się od 21 do 25 czerwca 2019 roku. 

4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do CKZiU nastąpi do 16 lipca 

2019 r. 
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5. Od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w CKZiU i składa 

oryginały: (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego) 

6.  Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły nastąpi 25 lipca 2019 r. o godzinie 12:00.  

7.  W przypadku niedoboru kandydatów Komisja ustala nabór dodatkowy. 

 

 

§8 Procedura odwoławcza 

1.Rodzic Kandydata do CKZiU ciągu 7 dni od wywieszenia ostatecznych list przyjętych do szkoły ma prawo 

złożyć do Komisji Rekrutacyjnej wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły. (wniosek należy złożyć  

w sekretariacie). 

2. Ponieważ głównym kryterium kwalifikowania kandydatów do szkoły jest uzyskana przez nich liczba 

punktów rekrutacyjnych, odwołanie może dotyczyć tylko niezgodności z regulaminem rekrutacji do 

szkoły. 

3. Wnioski rozpatruje Komisja Rekrutacyjna i w ciągu 5 dni od ich otrzymania wydaje uzasadnienie 

odrzucenia przyjęcia do klasy pierwszej. 

4. Rodzic Kandydatka może złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora 

CKZiU w terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia. 

5. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania odwołania. 

 

§9 Informacja o warunkach rekrutacji 

1.Kandydaci składają podania do 25 czerwca 2019 roku w sekretariacie uczniowskim. 

2. Od 17 czerwca szkolny punkt rekrutacyjny przyjmuje dokumenty oraz udziela informacji o przebiegu rekrutacji. 

3. Terminy i godziny posiedzeń komisji rekrutacyjnej oraz godziny pracy szkolnego punktu rekrutacyjnego będą 

podane na tablicy ogłoszeń, przy sekretariacie oraz na szkolnym Facebooku. 

 

§10 Wykaz osiągnięć i konkursów dodatkowo punktowanych 

1.Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz 

miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/20 w województwie dolnośląskim. 

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 20 lutego 2017 roku.  
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