
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 

na rok szkolny 2019/2020 

I KRYTERIA PRZYJĘCIA KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ 

1. W roku szkolnym 2019/2020 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Ludowie Polskim prowadzi nabór do następujących typów szkół: 

 

TECHNIKUM  

1) zawód: technik architektury krajobrazu 

2) zawód: technik automatyk 

3) zawód: technik hotelarstwa 

4) zawód: technik informatyk 

5) zawód: technik reklamy 

6) zawód: technik rolnik 

7) zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

1) mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych 

2) mechanik motocyklowy 

3) elektryk 

4) lakiernik samochodowy 

5) ogrodnik 

 

2. Kandydaci o klasy pierwszej Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia muszą posiadać: 

1) świadectwo ukończenia gimnazjum 

2) zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie 

z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych. 

3) zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane zgodnie z przepisami 

o kierujących pojazdami* 

*dotyczy zawodów: technik architektury krajobrazu, technik rolnik, mechanik-operator maszyn 

                                 i  pojazdów  rolniczych, ogrodnik, mechanik motocyklowy 

 

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia do szkoły, na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria:  

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;  

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2016&qplikid=3396#P3396A2


2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i 

matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z tabelą nr 1 – 

załącznik nr 1.  

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;  

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

 

4. 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 stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  

 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 

wszystkie wcześniej wymienione kryteria.  

 

6. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej 

liczby punktów rekrutacyjnych są:  

1)  łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym, 

2)  ocena z zachowania, 

3)  liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z kierunkiem 

kształcenia w wybranym oddziale, 

4)  średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

II ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH 

1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:  

1) wynik przedstawiony w procentach z:  

a) języka polskiego,  

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,  

c) matematyki,  

d) przedmiotów przyrodniczych 

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

                          - mnoży się przez 0,2 

 

2. Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie 

ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:  

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;  

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;  

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;  

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;  

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty. 

 

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów. 

 



4. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty:  

1) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

2) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 

punktów, 

3) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 

punktów. 

 

5. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w ust. 4, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

1) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

2)  krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

3) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

4) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 4 i 5, wymienione na 

świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.  

 

III WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Wniosek (podanie) – system elektroniczny (załącznik nr 2) 

 

2. Do wniosku dołącza się: 

1) świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat), 

2) zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopia poświadczona 

za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat), 

3) zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie 

z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, 

4) zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane zgodnie z przepisami 

o kierujących pojazdami* 

5) dwie fotografie, 

6) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

publiczną poradnię specjalistyczną, 

7) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność. 
 

3. Dodatkowe dokumenty o przyjęcie do szkoły: 

1) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 

wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. 

 



IV TERMINY NABORU 

1. Przyjmowanie wniosków kandydatów do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia 

odbywać się będzie w terminie od 13 maja 2019r. do 25 czerwca 2019r. w sekretariacie 

CKZiU w Ludowie Polskim. 

2. Do wniosków  o przyjęcie do szkoły absolwenci gimnazjów w terminie od 21 czerwca 

2019r. do 25 czerwca 2019r. dołączają dokumenty wymienione w części III pkt. 2  i 3. 

3. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów do danej klasy szkoła zastrzega sobie 

prawo rezygnacji z jej utworzenia i zaproponuje przyjęcie kandydata do innej klasy. 

4. Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 16 lipca 2019r. 

5. Osoby przyjęte do szkoły są zobowiązane złożyć oryginały świadectwa i zaświadczenia o 

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 fotografie oraz inne wymagane 

dokumenty najpóźniej 24 lipca 2019r. 

6. Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi najpóźniej 25 lipca 

2019r. 

7. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 

7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym wypadku kopie 

dokumentów ulegną zniszczeniu. 

V ORGANIZACJA INFORMACJI DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW 
 

Od dnia 1 kwietnia 2019 roku informacji kandydatom i rodzicom udziela  

Szkolny Punkt Informacyjny w godzinach: 

 

poniedziałek -  godz. 8:00 – 16:00 

wtorek          -  godz. 8:00 – 16:00 

środa             -  godz. 8:00 – 16:00 

czwartek       -  godz. 8:00 – 16:00 

piątek            -  godz. 8:00 – 16:00 

 

telefon: 39 20 373 lub 39 23 586 

               

Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji: 

 

Daniela Sobocińska  - wicedyrektor 

Małgorzata Gierczak– wicedyrektor 

 

Informacje o naborze można też znaleźć na stronie internetowej szkoły: 

www.ckziuludowpolski.pl 

 


