REGULAMIN REKRUTACJI
DO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W NYSIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Regulamin rekrutacji opracowano na podstawie:
•

•

•

•

•

Na podstawie art.204 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
(Dz. U. z 2017 r., poz.586)
.Zarządzenie Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019
do : publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadgimnazjalnych, klasy I trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr
pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w woj.
.opolskim.
Zarządzenie Nr 4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie
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 określenia miejsc uznanych za wysokie
w tych zawodach w roku szkolnym 2018/2019 w województwie opolskim..
Uchwała nr XIV/139/16 Rady Powiaty w Nysie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
ustalenia wartości punktowej i rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie
kryteriów rekrutacyjnych przy przyjęciu: do publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
do publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół dla dorosłych, na
kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.
Statut CKZiU w Nysie

1. W roku szkolnym 2018/2019 CKZiU w Nysie będzie prowadziło rekrutację do
następujących typów szkół
Szkoła Branżowa I Stopnia
• mechanik pojazdów samochodowych
• mechanik motocyklowy
• kierowca mechanik
• elektromechanik pojazdów samochodowych
• elektryk
• mechatronik
• mechanik monter maszyn i urządzeń
• operator obrabiarek skrawających
• stolarz
• krawiec
• blacharz samochodowy
• monter sieci i instalacji sanitarnych
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Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna
• monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest ukończenie
gimnazjum, oraz posiadanie zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie
odrębnych przepisów.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez
zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.
Technikum
• technik elektryk
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
• technik organizacji reklamy
• technik grafiki i poligrafii cyfrowej
• technik mechatronik
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik technologii drewna
2. Rekrutacja odbywa się drogę internetową. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjanych
dokonują rejestracji internetowej do co najwyżej trzech szkół. W obrębie jednej szkoły można
wybrać dowolną liczbę oddziałów zgodnie z listą preferencji.
3. Kandydaci do klas pierwszych w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Nysie składają następujące dokumenty :
o

o
o
o
o

wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej w CKZiU w Nysie wydruk wniosku z
powiatowego elektronicznego systemu rekrutacji z dopisaniem języków
obcych w kolejności: - pierwszy język będący kontynuacją języka obcego
nauczanego w gimnazjum, - drugi język do wyboru: j. angielski, j. niemiecki,
3 fotografie - po przyjęciu do szkoły ( podpisane czytelnie , drukowanymi
literami na odwrocie: nazwisko, imię, data urodzenia i adres zamieszkania )
kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego
w gimnazjum,
inne zaświadczenia-orzeczenie z poradni pedagogicznej, zaświadczenia
wydane przez komisje konkursowe itp.

Warunki rekrutacji
4. O przyjęciu do wskazanej przez kandydata klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej
funkcjonującej w CKZiU w Nysie decyduje liczba uzyskanych punktów, na którą składa się:
a. liczbowy wynik egzaminu gimnazjalnego;
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b. liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i
matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w zależności od typu szkoły:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Typ szkoly
technik elektryk
technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej
technik organizacji reklamy
technik grafiki i poligrafii
cyfrowej
technik mechatronik
technik mechanik
technik pojazdów
samochodowych
technik technologii drewna

Oznaczenie
oddziału
1TE
1TO

I przedmiot

II przedmiot

fizyka
fizyka

informatyka
informatyka

1TR
1TC

geografia
j.obcy

informatyka
informatyka

1TA
1TM
1TM

fizyka
fizyka
fizyka

informatyka
informatyka
informatyka

1TD

fizyka

informatyka

c. Kandydat w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i
matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki
egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum może otrzymać max 200
punktów tym:
100 pkt. – max liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony
w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
100 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
gimnazjum z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia
gimnazjum.
d. wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
• języka polskiego
• historii i wiedzy o społeczeństwie
• matematyki
• przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie
20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.
e. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i matematyki oraz dwóch
przedmiotów wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
• celujący - 18 pkt.
• bardzo dobry - 17 pkt.
• dobry - 14 pkt.
• dostateczny - 8 pkt.
• dopuszczający - 2 pkt.
f . za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.
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5. Punkty przyznawane za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty:
a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt
c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
a. a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b. b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
- 7 pkt.
c. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego - 5 pkt.
d. d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
e. e)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.
f. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a. a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
b. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 pkt.
d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 pkt.
f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 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 – 4 pkt.(1, 2, 3 miejsce)
b. krajowym – 3 pkt. (1,2,3,miejsce)
c. wojewódzkim – 2 pkt. (1,2 miejsce)
d. powiatowym – 1 pkt. (1 miejsce)
e. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.
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W przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich
samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w ppkt. 1-5 na
tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie
ukończenia gimnazjum, 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 pkt.
Wykaz olimpiad i konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum określa Zarządzenie Nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego
2017 r.
6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego,
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.
7 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego,
przelicza się na punkty 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.
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8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z
języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z
języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym
za uzyskanie 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.
9.Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści
podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej klasy
szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust.3.
10.Listę osób przyjętych do poszczególnych szkół w Centrum ustala się na podstawie listy
rankingowej zgodnej z uzyskaną sumą punktów, uwzględniając plan naboru na nadchodzący
rok szkolny. Limit miejsc w poszczególnych oddziałach ustala się w porozumieniu z organem
prowadzącym.
11.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
12.Kandydat, który nie został zakwalifikowany do wskazanej przez siebie szkoły może zostać
przyjęty do innej szkoły w Centrum , do której nie zamknięto rekrutacji.
13.Listy kandydatów do poszczególnych klas zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie ich na
tablicy ogłoszeń w CKZiU .
14.Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej klasie poprzez złożenie oryginałów
świadectwa i zaświadczenia. Brak potwierdzenia w wymaganym terminie powoduje
skreślenie z listy kandydatów.
15.Warunkiem przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły jest dostarczenie zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
16.W przypadku wolnych miejsc dodatkową rekrutację do poszczególnych szkół
przeprowadza się w terminie od 16 lipca do 28 sierpnia 2018r.
17.Dodatkowe listy przyjętych ogłasza się poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w
Centrum w dniu 28 sierpnia 2018.
18. W przypadku niestandardowej rekrutacji (np. uczniowie z innych krajów lub
kwalifikujący się na podstawie odrębnych przepisów i opinii) decyzje o przyjęciu do szkoły
podejmuje dyrektor Centrum .
19. Sprawy sporne, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, rozstrzyga dyrektor Centrum
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