
Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 

2 „Mechanik” w Raciborzu na rok szkolny 2019/2020 opracowane na podstawie Decyzji 

Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach 

§1 

1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora. 

2. Kandydaci do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia: 

• od 13.05.2019r. do 25.06.2019r. – wprowadzają podania wyłącznie drogą internetową 

oraz wydrukowane podanie składają jedynie w szkole pierwszego wyboru 

• od 21.06.2019r. do 25.06.2019r. – wprowadzenie przez kandydatów danych o ocenach 

końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach 

uwzględnionych w procesie naboru i dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru 

świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu 

gimnazjalnego. 

• 16.07.2019r. – ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych do szkoły. 

• od 16.07.2019r. do 18.07.2019r. – wydawanie kandydatom zakwalifikowanym 

skierowania na badania lekarskie do lekarza Medycyny Pracy. 

• do 24.07.2019r. – potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do wybranej 

szkoły przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

• 25.07.2019r. – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

• od 25.07.2019r. do dnia 30.08.2019r. – rekrutacja uzupełniająca. 

• 30.08.2019r. – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

§2 

Dokumenty kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych: 

1. Podanie (wydruk ze strony internetowej) podpisane przez ucznia i jego rodziców lub 

prawnych opiekunów. 

2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach 

egzaminu gimnazjalnego, jeżeli szkoła, wchodząca w skład CKZiU2 „Mechanik”, 

została wskazana jako pierwsza na liście preferencji. 

3. Osoba przyjęta do szkoły dostarcza dodatkowo: 2 zdjęcia (format legitymacyjny), 

kartę zdrowia ucznia (od pielęgniarki szkolnej), kserokopię aktu urodzenia, umowa o 

pracę (dotyczy kandydatów do klas szkoły branżowej). 

§3 

Obowiązuje następująca zasada przeliczania ocen znajdujących się na świadectwie 

ukończenia gimnazjum: 

język polski 



dopuszczający (2pkt.) 

dostateczny (8pkt.) 

dobry (14pkt.) 

bardzo dobry (17pkt.) 

celujący (18pkt.) 

matematyka 

dopuszczający (2pkt.) 

dostateczny (8pkt.) 

dobry (14pkt.) 

bardzo dobry (17pkt.) 

celujący (18pkt.) 

język obcy 

dopuszczający (2pkt.) 

dostateczny (8pkt.) 

dobry (14pkt.) 

bardzo dobry (17pkt.) 

celujący (18pkt.) 

informatyka 

dopuszczający (2pkt.) 

dostateczny (8pkt.) 

dobry (14pkt.) 

bardzo dobry (17pkt.) 

celujący (18pkt.) 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego (max. 20 pkt. z każdego 

przedmiotu): 

• język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 

• historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 

• matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 

• przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 

• język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, (w rekrutacji brane są 

pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na 

poziomie podstawowym) 

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (7pkt.) 

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu – wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

(3pkt.) 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, 

art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy za: 



1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:  

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt, 

b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 7 pkt, 

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 5 pkt; 

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:  

a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 

pkt, 

b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 

pkt, 

c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 

pkt; 

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 pkt, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt, 

d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt, 

e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 5 pkt, 

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje 

się 3 pkt; 

4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:  

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 10 pkt, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 7 pkt, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 5 pkt, 

d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 

pkt, 

e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 

pkt, 



f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 

pkt; 

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 pkt, 

b. krajowym – przyznaje się 3 pkt, 

c. wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt, 

d. powiatowym – przyznaje się 1 pkt. 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych 

zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym 

szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, 

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 

punktów. 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na 

podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka 

polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i 

języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym 

za uzyskanie z: 

1. 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; 

2. historii i wiedzy o społeczeństwie 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; 

3. biologii, chemii, fizyki i geografii 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 4; 

4. 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. 



W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej 

części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 

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

oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których 

jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana 

część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie. 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z 

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art 44zz ust. 2 ustawy 

przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu: 

1. celującym – przyznaje się 20pkt. 

2. bardzo dobrym – przyznaje się 18pkt. 

3. dobrym – przyznaje się 13pkt. 

4. dostatecznym – przyznaje się 8pkt. 

5. dopuszczającym – przyznaje się 2pkt. 

§4 

Warunki rekrutacji: 

1. Suma punktów uzyskanych przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście. 

2. Jeżeli kandydaci uzyskają taką samą liczbę punktów, o przyjęciu do szkoły 

pierwszeństwo mają:  

a. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej 

b. kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Ustawie o 

systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność 

kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata, samotne wychowanie kandydata w rodzinie, objęcie 

kandydata pieczą zastępczą, 

c. osoby, których ocena z matematyki jest najwyższa, 

d. osoby, których ocena z informatyki jest najwyższa, 

e. osoby z większą sumą punktów procentowych z zadań z zakresu matematyki 

oraz przedmiotów przyrodniczych egzaminu gimnazjalnego, 

f. osoby, których ocena z zachowania jest najwyższa, 

g. osoby, których rodzice lub rodzeństwo są absolwentami szkoły prowadzącej 

oddział. 

3. Terminy odwołań od decyzji Komisji rekrutacyjnej:  

a. rodzic (opiekun prawny), w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, może 

wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, 

b. uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

(prawnego opiekuna) z wnioskiem, 

c. rodzic (prawny opiekun) może wnieść do dyrektora odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia, 



d. dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, 

e. na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

4. Dane osobowe uczniów będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych. 

 


