
Warunki rekrutacji kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej 

do klas pierwszych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie 

na rok szkolny 2021/2022 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378),  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737),  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 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.). 

4. Zarządzenie nr 5/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2021 roku w 

sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą 

być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc uznanych za 

wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Rekrutacja do klas pierwszych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie 

prowadzona będzie drogą elektroniczną.  

Na stronie www.dolnoslaskie.edu.com.pl 

znajdują się szczegółowe zasady elektronicznej rekrutacji. 

 

1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do więcej niż trzech 

szkół ponadpodstawowych. 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do CKZiU w Oławie, po złożeniu podania o przyjęcie, 

dołącza następujące dokumenty:  

a) świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,  

b) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim,  

1. Ponadto: 

c) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną,  

d) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,  

http://www.dolnoslaskie.edu.com.pl/


e) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych 

przepisów,  

f) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz zaświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

dziecka wspólnie z jego rodzicem,  

g) dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą.  

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. mogą być składane w postaci kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.  

4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kształcenia w zawodzie: technik mechanik, technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 

technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.  

5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia w CKZiU  w Oławie, po 

złożeniu podania o przyjęcie, dołącza ponadto: zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające  

przyjęcie na praktyczną naukę zawodu. Kandydat, który nie ukończył 15 roku życia  

i (nie)ukończył ośmioletniej szkoły podstawowej powinien dostarczyć pozytywną opinię  

z poradni psychologiczno-pedagogicznej umożliwiającą podjęcie pracy w celu przygotowania 

zawodowego.  

 


