
 

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Technikum Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 
na rok szkolny 2019/2020

( po Szkole Podstawowej)

I. Podstawa prawna:

   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze    
   zm.)  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo Oświatowe  ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 60).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.)

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  16  marca  2017  r.  sprawie  przeprowadzania
postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego  do  publicznych  przedszkoli,  szkół  i
placówek (Dz. U. 2017 poz. 610).

Zarządzenie  Nr  3/2019  Dolnośląskiego  Kuratora  Oświaty  z  dnia  4  stycznia  2019  roku  w  sprawie
przeprowadzenia  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania  uzupełniającego  na  rok  szkolny
2019/20120 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do: 
-  klas  I  publicznych  czteroletnich  liceów  ogólnokształcących,  pięcioletnich  techników,  trzyletnich
branżowych szkół I stopnia, 
-  klas  wstępnych  w  czteroletnich  liceach  ogólnokształcących  dwujęzycznych,  czteroletnich  liceach
ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich
technikach z oddziałami dwujęzycznymi,
a także na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych
szkół podstawowych dla dorosłych.

II. Planowany nabór dla klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

W zależności od preferencji uczniów z proponowanych kierunków kształcenia zostaną utworzone
2 lub 3    oddziały klas pierwszych    obejmujące maksymalnie 2 zawody w jednym oddziale 

        

Typ szkoły/ zawód/ przedmioty w zakresie rozszerzonym

Forma i cykl
kształcenia

Ilość miejsc
min.*

Technikum  

- technik mechatronik /  fizyka

- technik architektury krajobrazu  lub   Technik ochrony środowiska/   biologia

- technik ekonomista /  matematyka

- technik informatyk / informatyka
-  technik pojazdów samochodowych / fizyka
-  technik logistyk / geografia

 stacjonarna/5 lat

13
13
13
13
13
13

 
* w przypadku dużej liczby kandydatów do danego zawodu, liczba miejsc w oddziale może ulec zwiększeniu.     
 Maksymalna liczba miejsc w jednym oddziale klasy pierwszej – 30.
                                                                                                                                                                   
III. Ogólne zasady rekrutacji

Rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej  odbywa
się na podstawie kryteriów określonych w  art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) t.j.: 
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1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.

2. Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z
dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły,  w zależności od wybranego
zawodu.

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

4. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

IV. Zasady punktacji

Ustala  się  następujący  sposób  przeliczania  na  punkty  wyników  egzaminu  ósmoklasisty,  ocen  
z języka polskiego, matematyki  i  dwóch wybranych,  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz szczególnych
osiągnięć uczniów. 

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno 

         - kwalifikacyjnym  maksymalnie 200 punktów, w tym:

1. 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty

W przypadku  przeliczania  na  punkty  wyników  egzaminu  ósmoklasisty,  o którym  mowa  w art. 134 ust. 2
pkt 1, ustawy Prawo oświatowe: 

1)  wynik przedstawiony w procentach z: 

a)  języka polskiego, 

b)  matematyki 

– mnoży się przez 0,35; 

2)  wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.
         
Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów
rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

2. 72 punkty  rekrutacyjne za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego,
matematyki  i  dwóch  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  w  zależności  od  typu  szkoły,  zgodnie  z
zasadą:

celujący -  przyznaje się 18 pkt.
bardzo dobry -  przyznaje się17 pkt.
dobry -  przyznaje się 14 pkt.
dostateczny -  przyznaje się 8 pkt.
dopuszczający-  przyznaje się 2 pkt.  

Przedmioty punktowane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Typ szkoły Zawód Przedmioty
Technikum technik mechatronik 1. język polski

2. matematyka
3. język obcy (wg wskazania kandydata)
4. informatyka

2



technik architektury krajobrazu 1. język polski
2. matematyka
3. język obcy (wg wskazania kandydata)
4. biologia

technik ekonomista 1. język polski
2. matematyka
3. język obcy (wg wskazania kandydata)
4. geografia

technik informatyk 1. język polski
2. matematyka
3. język obcy (wg wskazania kandydata)
4. informatyka

technik pojazdów samochodowych 1. język polski
2. matematyka
3. język obcy (wg wskazania kandydata)
4. informatyka

technik logistyk 1. język polski
2. matematyka
3. język obcy (wg wskazania kandydata) 
4. geografia

3. 7 punktów rekrutacyjnych za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
4. maksymalnie  18  punktów  rekrutacyjnych za  szczególne  osiągnięcia  ucznia  wymienione  na

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadami:

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. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty: 

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,
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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. 22 ust. 2 pkt 8 i 
art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
 

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; 

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  do  szkoły  ma  więcej  niż  jedno  szczególne  osiągnięcie  z  takich  samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o  których mowa w ust. 4 , na tym samym szczeblu oraz z
tego  samego  zakresu,  wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej,  przyznaje  się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia  wynosi 18 punktów.

5. 3  punkty za  osiągnięcia  ucznia  w  zakresie  aktywności  społecznej,  w  tym  na  rzecz  środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu   

 
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art.

44zw ust.  2  i  art.  44zz  ust.  2  ustawy o  systemie  oświaty,  przelicza  się  na  punkty oceny z  języka
polskiego, matematyki  i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

1)  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 
a)  celującym – przyznaje się po 35 punktów, 
b)  bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów, 
c)  dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 
d)  dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 
e)  dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów; 

2)  wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 
a)  celującym – przyznaje się 30 punktów, 
b)  bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów, 
c)  dobrym – przyznaje się 20 punktów, 
d)  dostatecznym – przyznaje się 10 punktów, 
e)  dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
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Maksymalna  liczba  punktów  możliwa  do  uzyskania  po  zsumowaniu  przeliczonych  punktów  z  zajęć
edukacyjnych, o których mowa w ust. 6 wynosi 100 punktów.

 
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem

ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób
określony w  ust.  6,  oceny  wymienione  na  świadectwie  ukończenia  szkoły  podstawowej,  z  danego
przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

V. Szczegółowe zasady rekrutacji

1. O  przyjęciu  kandydata  do  szkoły  decyduje  liczba  uzyskanych  punktów  (min.  50  punków
rekrutacyjnych). 

2. W  przypadku  gdy  liczba  kandydatów  jest  większa  niż  liczba  miejsc,  do  szkoły  będą  przyjęci
kandydaci z największą liczbą punktów.

3. W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie  postępowania
rekrutacyjnego oraz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  pierwszeństwo mają kandydaci z
problemami zdrowotnymi,  ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na
stan  zdrowia,  potwierdzonymi  opinią  publicznej  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym
publicznej poradni specjalistycznej oraz brane są pod uwagę następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata
- niepełnosprawność kandydata
- niepełnosprawność obojga lub jednego z rodziców kandydata
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- samotne wychowywanie kandydata przez rodzica
- objęcie kandydata pieczą zastępczą

VI. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć w terminie od 13 maja 2019 do 25 czerwca 2019 r.
2. W  terminie  od  21  do  25  czerwca  2019  r. do  wniosku  o  przyjęcie  do  szkoły  absolwenci  szkoły

podstawowej dołączają następujące dokumenty:
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2) zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
3) dwie fotografie,
4) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię

specjalistyczną,  w  sprawie  pierwszeństwa  w przyjęciu  ucznia  z  problemami  zdrowotnymi  do
szkoły ponadpodstawowej,

5) zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad 
     przedmiotowych,

                a ponadto:
               6)  dokumenty nadające uprawnienia z zapisu art. 20c ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

lub stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie 
odrębnych przepisów,                                                                

c) dokumenty potwierdzające niepełnosprawność obojga lub jednego z rodziców kandydata,
d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz   
       oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka  

wspólnie z jego rodzicem,                                                                                         
e) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

                                                                                      
3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 pkt. 4, 5 oraz pkt. 6 lit. b, c, d i e mogą być składane w postaci

kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
4. Składający oświadczenie, o którym mowa  w ust.2 pkt. 6 lit. a jest obowiązany do zawarcia w nim

klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
              oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie

       fałszywych zeznań.
5. W terminie  od 16 do 24 lipca 2019 r. kandydaci zakwalifikowani do szkoły są obowiązani

złożyć: oryginały świadectwa i  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  o ile nie
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zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie  do szkoły,  a także  zaświadczenie
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w
określonym zawodzie, kartę zdrowia i kartę szczepień oraz inne wymagane dokumenty. 

6. Kandydat rezygnujący z ubiegania się o przyjęcie do szkoły, przy odbiorze dokumentów składa
pisemne  oświadczenie  o rezygnacji.  Oświadczenie  to  musi  być  również  podpisane  przez
rodzica lub prawnego opiekuna kandydata.

7. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni
od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. 

VII. Organizacja informacji dla kandydatów i ich rodziców

1. W  szkole  powołany  jest  punkt  informacyjny,  który  udziela  informacji  codziennie  od  13  maja
do 29 sierpnia 2019r., w godz. od 800 do 1500, tel. 71 389 26 69. 

2. Punkt udziela wszelkich informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach 
stawianym kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego i   w trakcie trwania nauki,  informacji
o wybranym zawodzie, o możliwościach kontynuacji nauki lub zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

3. Postępowanie  rekrutacyjne  przeprowadza  komisja  rekrutacyjna  powołana  przez  dyrektora  Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

4. Komisja rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości 
listy kandydatów zakwalifikowanych i przyjętych oraz kandydatów niezakwalifikowanych i 
nieprzyjętych na tablicy ogłoszeń w budynku głównym szkoły (budynek A).

VIII.  Postępowanie odwoławcze

1. 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 do szkoły

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. 
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała 
do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga 
do sądu administracyjnego.
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IX. Terminarz rekrutacji 

Lp.
Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym

 
1.

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

od 13 maja do 25 czerwca
2019r.

 
2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej oraz o  zaświadczenie  o szczegółowych wynikach egzaminu 
ósmoklasisty.

od 21 do 25 czerwca 2019 r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 
poświadczonych w oświadczeniach , w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem 
tych okoliczności.

do  28 czerwca 2019 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i 
dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności 
wskazanych w oświadczeniach

15 lipca 2019 r.

5.

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

 16 lipca 2019 r.

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na 
badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który 
dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku
złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

od 16 do 18 lipca 2019 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o 
przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu

od 16 lipca do 24 lipca 2018 r.

8.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.*  25 lipca 2019 r.

9.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły Dolnośląskiego Kuratora Oświaty      
o liczbie wolnych miejsc w szkole. do 26 lipca 2019 r.

10. Postępowanie uzupełniające. od 26 lipca do 29 sierpnia

*  Gdy szkoła nie wykona naboru do danego oddziału:
        - kandydatom zostanie zaproponowany inny kierunek kształcenia, jeżeli szkoła będzie dysponować    
           wolnymi miejscami
           lub
        - wskazana zostanie inna szkoła, która kształci w podobnych kierunkach i dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór  uczniów do kl. I będzie prowadzony w formie elektronicznej.

 Adres logowania do rekrutacji zostanie podany na stronie internetowej szkoły. 
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