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REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ZŁOTOWIE 

ULICA 8 MARCA 5 

 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 

(Dz. U. poz. 1942). 

2. ZARZĄDZENIE NR 110.1.4.2016 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 

stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych  

szkół na rok szkolny 2016/2017. 

 

 

I. TERMINY REKRUTACJI  

 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA 

UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ WE WRZEŚNIU 

 

 
Lp. 

 
Rodzaj czynności 

Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Termin 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie  
do szkoły ponadgimnazjalnej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

od 23 maja 2016 r.  
do 10 czerwca 2016 r. 

 
 
 
 

od 27 lipca 2016 r. 
do 1 sierpnia 2016 r. 

od 4 maja 2016 r. 
do 18 maja 2016 r.  

do szkół 
ponadgimnazjalnych 
przeprowadzających 

próby sprawności 
fizycznej lub sprawdzian 
kompetencji językowych,  

sprawdzian uzdolnień 
kierunkowych  

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie  
do szkoły ponadgimnazjalnej  
o świadectwo ukończenia gimnazjum 
oraz o zaświadczenie o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego 

 
od 24 czerwca 2016 r. 
do 28 czerwca 2016 r. 

 

 
 

nie dotyczy 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 
wniosków o przyjęcie  
do szkoły ponadgimnazjalnej  
i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków 

 
 
 

do 29 czerwca 2016 r.  

 
 
 

do 4 sierpnia 2016 r. 
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lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności, o 
których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 

4. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych  
i kandydatów niezakwalifikowanych 

 
 

 1 lipca 2016 r.  
o godz. 15:00 

 

do 22 sierpnia 2016 r. 
(jeden dzień  

po rozpatrzeniu 
odwołania od 

rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej; termin 
wynika z art. 20zc 

ustawy  
o systemie oświaty) 

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą 
kształcenie zawodowe skierowania na 
badanie lekarskie kandydatowi 
z listy kandydatów zakwalifikowanych, 
w przypadku złożenia przez kandydata 
oświadczenia o wyborze tej szkoły 

 
 
 

od 1 do 5 lipca 2016 r. 

 
 
 

do 24 sierpnia 2016 r. 

6. Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci 
przedłożenia oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego (o ile nie zostały one 
złożone w uzupełnieniu wniosku  
o przyjęcie do szkoły 
ponadgimnazjalnej), a w przypadku 
szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe - także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

 
 
 
 
 
 

do 7 lipca 2016 r. 
do godz. 15:00 

 
 
 
 
 
 

do 25 sierpnia 2016 r. 

7. Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych 

 
8 lipca 2016 r. 
o godz. 8:00  

 
do 26 sierpnia 2016 r. 

8. Poinformowanie przez dyrektora 
szkoły ponadgimnazjalnej kuratora 
oświaty o liczbie wolnych miejsc  
w szkole 

 
 8 lipca 2016 r.  

 

 
do 26 sierpnia 2016 r. 

 

 

 

II. WARUNKI PRZYJĘCIA  

1. Do Technikum  przyjęci zostaną uczniowie w kolejności od najwyższej ilości punktów do 

wyczerpania limitu miejsc, które szkoła posiada. 

2. O przyjęciu  decyduje łączna liczba punktów uzyskanych jako: 

 wynik egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – łącznie 100 

pkt (wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na 

punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów 

licząc, że jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu), 
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 suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum 

z: języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez 

szkołę – maksymalnie 80 pkt, 

 punkty za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia 

gimnazjum – maksymalnie 20 pkt. 

3. Punkty za oceny na świadectwie kandydata będą ustalane według następujących zasad: 

 celujący – 20 pkt 

 bardzo dobry – 18 pkt 

 dobry – 15 pkt 

 dostateczny – 10 pkt 

 dopuszczający – 2 pkt  

4. Przedmioty punktowane w poszczególnych klasach: 

Nazwa szkoły 
Symbol 
oddziału 

Planowane przedmioty nauczane w 
zakresie rozszerzonym/ nazwa zawodu 

Jezyk 
obcy 

Punktowane 
przedmioty 

Technikum Nr.3 TR 
Geografia, Język angielski / Technik 
Rolnik 

 angielski  
niemiecki  

 Technika 
Język obcy do 
wyboru  
Biologia 

Technikum TŻiUG 
Geografia, Język angielski / Technik 
Żywienia i Usług Gastronomicznych 

 angielski  
niemiecki  

 Technika 
Język obcy do 
wyboru  
Biologia 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

R Rolnik 
   
niemiecki  

  

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

TK Kucharz 
 
niemiecki  

  

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

OML Operator Maszyn Leśnych 
  
niemiecki  

  

 

5. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt według zasad ustalonych przez Wielkopolskiego 

Kuratora Oświaty: 

Rodzaj osiągnięcia Liczba 

punktów 

Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 5 

Udział w konkursach organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty:   

 laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim 12 

 laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim 10 

 finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu 

ponadwojewódzkim 

10 

 finalista konkursu przedmiotowego i tematycznego o zasięgu wojewódzkim 8 
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 laureat ogólnopolskiej olimpiady dla gimnazjalistów (informatycznej, 

matematycznej i języka angielskiego) w kategorii drużynowej 

6 

Uzyskanie miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w 

zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 

oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne 

podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz 

środowiska szkolnego i na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) 

do 6 pkt 

 

7. W przypadku gdy kandydat w okresie trzech lat uzyskał kilka lokat punktowanych w tym 

samym konkursie, uznaje się tylko jedną – najwyższą.  

8. Wykaz konkursów dla gimnazjalistów: 

I. Konkurs przedmiotowy organizowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  

w porozumieniu z innymi kuratorami oświaty: 

Ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjów  

pod nazwą Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej 

      II. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 

dla uczniów gimnazjów:  

Lp. Nazwa konkursu 

1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 

2. Wojewódzki Konkurs Biologiczny 

3. Wojewódzki Konkurs Chemiczny 

4. Wojewódzki Konkurs Fizyczny 

5. Wojewódzki Konkurs Geograficzny 

6. Wojewódzki Konkurs Matematyczny 

7. Wojewódzki Konkurs Historyczny 

8. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 

9. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego 

10. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego 

11. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego 

 

III. Konkursy wiedzy i artystyczne: 

Lp. Nazwa konkursu 

 

Organizator Zasięg działania 
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1. Ogólnopolski Konkurs wiedzy  

o czasach i osobie Karola Wojtyły 

– Jana Pawła II „Papież 

Słowianin”  

Łódzki Kurator Oświaty  

w porozumieniu 

z Wielkopolskim Kuratorem 

Oświaty 

krajowy 

2. Ogólnopolski Konkurs „Losy 

Bliskich i losy Dalekich – życie 

Polaków w latach 1914 – 1989” 

Małopolski Kurator Oświaty 

w porozumieniu  

z Wielkopolskim Kuratorem 

Oświaty 

krajowy 

3. Konkurs historyczny im. majora 
Marka Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego” 

Mazowiecki Kurator Oświaty 

w porozumieniu  

z Wielkopolskim Kuratorem 

Oświaty 

krajowy 

4. Ogólnopolska Olimpiada „Myśli 
Jana Pawła II” 

Podlaski Kurator Oświaty  krajowy 

5. Ogólnopolski konkurs „Epizody  
z najnowszej historii Polski  
w komiksie”  

Biuro Edukacji Publicznej 

Instytutu Pamięci Narodowej w 

Warszawie  

krajowy 

6. Konkurs Wiedzy o Powstaniu 
Wielkopolskim „Tobie Polsko  
ta kropla krwi wrzącej...” 

Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Poznaniu 

wojewódzki 

7. Ogólnopolski projekt edukacyjny 
„Utracone dziedzictwo – losy 
ziemian w XX wieku” 

Instytut Pamięci Narodowej 

Oddział w Poznaniu, Małopolski 

Kurator Oświaty 

krajowy 

8. Ogólnopolski Festiwal Muzyki 
Dawnej „Schola Cantorum” 

Kaliskie Stowarzyszenie 

Edukacji Dzieci i Młodzieży 

„Schola Cantorum” w Kaliszu 

krajowy 

9. Konkurs Wiedzy o Prawie Okręgowa Izba Radców 

Prawnych w Poznaniu  

wojewódzki 

10. Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce Stowarzyszenie Gmin  

i Powiatów Wielkopolski 

wojewódzki 

11. Konkurs Przyrodniczy  
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół 
Podstawowych 

Polskie Towarzystwo Ochrony 

Przyrody „Salamandra”  

w Poznaniu 

wojewódzki 

12. Konkurs w Dziedzinie Matematyki 

oraz w Dziedzinie Literatury i 

Języka Polskiego „Złota Żaba” 

 

Fundacja Edukacji Społecznej 

„EKOS” w Swarzędzu 

 

wojewódzki 

13. Wojewódzki Konkurs Recytatorski 

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury  

nr 2 w Poznaniu, Teatr Animacji 

w Poznaniu, Radio Merkury S.A. 

wojewódzki 

14. Wojewódzki Turniej Białych Piór  Młodzieżowy Dom Kultury  wojewódzki 
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nr 1 w Poznaniu 

15. Konkurs Geograficzny 

„Obieżyświat”  

Poznańskie Stowarzyszenie 

Oświatowe oraz Wydział Nauk 

Geograficznych i Geologicznych 

Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza 

wojewódzki 

16. Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży„ 
Moja Przygoda w Muzeum” 

Muzeum Okręgowe w Toruniu, 

Muzeum Narodowe  

w Poznaniu 

międzynarodowy 

17. Międzynarodowy konkurs  
z zakresu informatyki  
oraz technologii informacyjnej 
i komunikacyjnej „Bóbr” 

Wydział Matematyki  

i Informatyki Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu  

międzynarodowy 

18. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
„Kolory szarości” 

Gimnazjum w Sierakowie  
im. Adama Olbrachta Przyjmy- 
Przyjemskiego, Muzeum Ziemi 
Rawickiej, Miejskie Biuro 
Wystaw Artystycznych  
w Lesznie 

krajowy 

19. Ogólnopolski Konkurs 
„Poznajemy Parki Krajobrazowe 
Polski” 

Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego 

krajowy 

20. Ogólnopolski Przegląd 
Twórczości Teatralnej MASKA 

Zespół Szkół w Nowym 

Folwarku 

krajowy 

21.  Międzynarodowy Konkurs 
„Kangur Matematyczny” 

Towarzystwo Upowszechniania 

Wiedzy i Nauk Matematycznych 

w Toruniu 

międzynarodowy 

 

  

  

 

 

 

 

 

9. Za osiągnięcia sportowe, artystyczne wpisane na świadectwie – do 6 pkt. 

 

Przyznane 

punkty 

osiągniecia 

1 punkt 2 punkty 3 punkty 4 punkty 5 punktów 6 punktów 

OSIĄGNIĘCIA 

SPORTOWE 

II–III miejsce 

w etapie 

powiatowym 

I miejsce w 

powiecie lub 

udział w etapie 

wojewódzkim 

I–III miejsce w 

województwie 

lub udział w 

etapie 

II–III miejsce 

etap 

ogólnopolski 

I miejsce etap 

ogólnopolski 
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ogólnopolskim 

OSIĄGNIĘCIA 

ARTYSTYCZNE 

II-III miejsce 

w etapie 

powiatowym 

I miejsce lub 

laureat 

konkursu 

powiatowego 

I–III miejsce lub 

laureat konkursu 

wojewódzkiego 

II–III miejsce lub 

finalista etapu 

ogólnopolskiego 

I miejsce lub 

laureat etapu 

ogólnopolskiego 

SZCZEGÓLNE 

OSIĄGNIĘCIA 

(w konkursach 

niewymienionych 

w decyzji KO, 

organizowanych 

przez inne 

podmioty 

działające na 

terenie szkoły) 

II–III miejsce 

w etapie 

powiatowym 

I miejsce lub 

laureat 

konkursu 

powiatowego 

I–III miejsce lub 

laureat konkursu 

wojewódzkiego 

II–III miejsce lub 

finalista etapu 

ogólnopolskiego 

I–III miejsce lub 

laureat etapu 

ogólnopolskiego 

 

 

 

 

10. Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji 

do szkół ponadgimnazjalnych: 

1. Organizowane przez polskie związki sportowe i jednostki samorządu terytorialnego: 

- Wojewódzkie i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, 

- Mistrzostwa Polski Młodzików, 

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, 

- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, 

- Mistrzostwa Polski Juniorów. 

 

2. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej. 

 

3. Organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe: 

- Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata, 

- Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy. 

 

4. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1-3 (ustalone na podstawie wykazu dyscyplin 

sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, opracowanym 

OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI NA 

RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

1 punkt 

OSIĄGNIĘCIA W AKTYWNOŚCI NA 

RZECZ INNYCH LUDZI (WOLONTARIAT, 

POŻYTEK PUBLICZNY) 

Od 1 do 3 punktów: 

 jednorazowa akcja – 1 punkt, 

 roczna działalność – 2 punkty, 

 dłuższa działalność (ponad rok) – 3 punkty 
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przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu oraz Regulaminu Wielkopolskich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej) odnoszą się do następujących dyscyplin sportu: 

aerobik akrobatyka sportowa badminton baseball 

biathlon bilard boks brydż sportowy 

curling gimnastyka golf hokej na lodzie 

hokej na trawie jeździectwo judo kajakarstwo 

kajak polo karate tradycyjne karate WKF, kyokushin, 

fudokan 

kick-boxing 

kolarstwo koszykówka kręglarstwo lekka atletyka, w tym biegi 

przełajowe 

łucznictwo łyżwiarstwo narciarstwo orientacja sportowa 

pięciobój nowoczesny piłka nożna piłka ręczna piłka siatkowa 

piłka siatkowa plażowa piłka wodna pływanie pływanie synchroniczne 

podnoszenie ciężarów rugby skoki do wody snowboard 

sporty motorowe sporty saneczkowe sporty wrotkarskie strzelectwo sportowe 

sumo szachy szermierka taekwondo 

tenis tenis stołowy triathlon unihokej 

warcaby wioślarstwo zapasy żeglarstwo 

 
Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu: 

- międzynarodowym (miejsca 1-8), 

- krajowym (miejsca 1-6),  

- wojewódzkim (miejsca 1-3), 

- powiatowym (miejsca 1-3). 

 

 Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu: 

- międzynarodowym,  

- krajowym, 

- wojewódzkim,  

- powiatowym. 

to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na 
podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień i nagród uzyskanych za 
uczestnictwo w zawodach. 

 

 

III. PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DO LICEUM I TECHNIKUM 

1. W przypadku większej liczby kandydatów, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są 

brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

2.Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z 

problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2016&qplikid=1#P1A243
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2016&qplikid=1#P1A6
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stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej.  

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w ust.1  

5. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym typie szkoły, o ich przyjęciu decyduje 

większa ilość uzyskanych punktów.  

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo 

mają : 

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych, 

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym 

ustalono indywidualny program lub tok nauki, 

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia 

za względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

IV. DOKUMENTY 
 

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są: 

- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum; 

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  

w określonym zawodzie, 

- w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami 

orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, 

- zaświadczenie/ zaświadczenia  o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów 

- zaświadczenie o posiadaniu praktyki zawodowej w przypadku kandydatów do klas zasadniczej 

szkoły zawodowej, (umowę o praktykę należy donieść do dwóch tygodni od rozpoczęcia nauki w 

szkole), 

- dwa zdjęcia, 

- karta informacyjna potwierdzająca przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej.  

 

Niedostarczenie ww. dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata  

z przyjęcia do szkoły. 

 
 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-02-2016&qplikid=1#P1A6

