Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach
na rok szkolny 2019/2020 (dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum)

OFERTA EDUKACYJNA
I. TECHNIKUM ( TRYB DZIENNY )
-

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

-

technik pojazdów samochodowych 311513

II. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
-

kucharz 512001

-

sprzedawca 522301

-

fryzjer 514101

-

mechanik pojazdów samochodowych 723103

-

cukiernik 751201

-

w wybranych zawodach w klasach wielozawodowych:
-

lakiernik 713201

-

ślusarz 722204

-

blacharz samochodowy 721306

-

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

-

monter sieci i instalacji sanitarnych 712618

-

piekarz 751204

-

stolarz 752205

-

elektromechanik pojazdów samochodowych 741203

-

murarz tynkarz 711204

-

betoniarz – zbrojarz 711402

-

elektryk 741103

-

i inne według wyboru ucznia

Branżowa Szkoła I stopnia
I. Terminy postępowania rekrutacyjnego.
1. od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów
wniosków;
2. od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – dostarczenie świadectwa
i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
3. 28 czerwca 2019 r. godz. 12.00 – podanie przez szkołę wyników postępowania rekrutacyjnego do
publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych;
4. do 3 lipca 2019 r. do godz. 15.00- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi ;
5. do 09 lipca 2019 r. godz. 15.00 – dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na
listach zakwalifikowanych do przyjęcia;
6. 10 lipca 2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list
kandydatów nieprzyjętych;
7. rekrutacja uzupełniająca:
- od 11 lipca 2019 r. do 16 lipca 2019 r. do godz. 15.00- złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły
wraz z wymaganymi dokumentami;
- 31 lipca 2019 r. godz. 12.00- podanie przez szkołę wyników postępowania rekrutacyjnego do
publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych;
- do 5 sierpnia 2019 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi;
- do 20 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
- 22 sierpnia 2019 r. godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i
list kandydatów nieprzyjętych.
Uwaga!
Złożenie przez ucznia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu potwierdza wolę podjęcia nauki w
szkole.
Kandydat na ucznia BRANZOWEJ SZKOŁY I STOPNIA składa podanie wg wzoru, do którego dołącza:
 oryginał/poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum;
 oryginał/poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu
gimnazjalnego;
 orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w
określonym zawodzie, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do
szkół ponadgimnazjalnych,

potwierdzenie praktycznej nauki zawodu; umowa powinna zostać dołączona do 15 września 2019
roku;
 2 zdjęcia legitymacyjne (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie);
 zaświadczenie / zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów;
 orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia o ustalonym
indywidualnym trybie nauki;

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem (- jeśli dotyczy);

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą (- jeśli dotyczy).

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i
dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za inne osiągnięcia kandydatów, w tym:
a) 100 pkt.– liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki
w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu);
b) 100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
z języka polskiego, matematyki, fizyki, techniki oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie
ukończenia gimnazjum.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażony w procentach z :
1) j. polski,
2) historia i wiedza o społeczeństwie,
3) matematyka
4) przedmioty przyrodnicze,
5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
- mnoży się przez 0,2
Przelicza się na punkty według zasady, ze z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów –
1 procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
Za oceny wyrażone w stopniu:
celujący – 18 pkt;
bardzo dobry – 17 pkt;
dobry – 14 pkt;
dostateczny – 8 pkt;
dopuszczający – 2 pkt;
Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać, co
najwyżej 28 pkt, przy czym;
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt
b) za aktywność społeczną- 3 pkt
c) za szczególne osiągnięcia- 18 pkt.
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 punkty,
d) dostatecznym - przyznaje się 8 punkty,
e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punktu.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony wyżej
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 postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust.
2 ustawy o systemie oświaty, 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 20 punktów;
2) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym - przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą
punktów aż do wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku większej liczby kandydatów niż oferowanych miejsc brane są pod uwagę kryteria wymienione w
art. 20 f Ustawy o systemie oświaty.

Technikum
I. Terminy postępowania rekrutacyjnego.
1. od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów
wniosków;
2. od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – dostarczenie świadectwa
i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
3. 28 czerwca 2019 r. godz. 12.00 – podanie przez szkołę wyników postępowania rekrutacyjnego do
publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych;
4. do 3 lipca 2019 r. do godz. 15.00- wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe
skierowania na badanie lekarskie kandydatowi ;
5. do 09 lipca 2019 r. godz. 15.00 – dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na
listach zakwalifikowanych do przyjęcia;
6. 10 lipca 2019 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list
kandydatów nieprzyjętych;
7. rekrutacja uzupełniająca:
- od 11 lipca 2019 r. do 16 lipca 2019 r. do godz. 15.00- złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły
wraz z wymaganymi dokumentami;
- 31 lipca 2019 r. godz. 12.00- podanie przez szkołę wyników postępowania rekrutacyjnego do
publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów
niezakwalifikowanych;
- do 5 sierpnia 2019 r. wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi;
- do 20 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00 - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
- 22 sierpnia 2019 r. godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i
list kandydatów nieprzyjętych.

Uwaga!
Złożenie przez ucznia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w określonym zawodzie potwierdza wolę podjęcia nauki w
szkole.
Kandydat na ucznia Technikum składa podanie wg wzoru, do którego dołącza:







oryginał/poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum;
oryginał/poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w określonym zawodzie;
2 zdjęcia legitymacyjne (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie);
zaświadczenie / zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów;
orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, zaświadczenia o ustalonym
indywidualnym trybie nauki,

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem (- jeśli dotyczy);

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą (- jeśli dotyczy).

W rekrutacji do Technikum w Niepołomicach ustalono następujący sposób :
Technik żywienia i usług gastronomicznych :
- przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia
- oraz wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Technik pojazdów samochodowych:
- przedmioty punktowane: język polski, matematyka, technika, informatyka
- oraz wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i
dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za inne osiągnięcia kandydatów, w tym:
a) 100 pkt.– liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki
w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu);
b) 100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję
rekrutacyjną oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażony w procentach z :
1) j. polski,
2) historia i wiedza o społeczeństwie,
3) matematyka
4) przedmioty przyrodnicze,
5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
- mnoży się przez 0,2
Przelicza się na punkty według zasady, ze z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów –
1 procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
Za oceny wyrażone w stopniu:
celujący – 18 pkt;
bardzo dobry – 17 pkt;
dobry – 14 pkt;
dostateczny – 8 pkt;
dopuszczający – 2 pkt;

Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać, co
najwyżej 28 pkt, przy czym;
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt
b) za aktywność społeczną- 3 pkt
c) za szczególne osiągnięcia- 18 pkt.
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 punkty,
d) dostatecznym - przyznaje się 8 punkty,
e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punktu.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony wyżej
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 postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust.
2 ustawy o systemie oświaty, 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 20 punktów;
2) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym - przyznaje się 13 punktów;
4) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów;
5) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.
Przy rekrutacji do klasy pierwszej Technikum przyjmowani są kandydaci z najwyższą liczbą punktów aż do
wyczerpania limitu miejsc.
W przypadku większej liczby kandydatów niż oferowanych miejsc brane są pod uwagę kryteria wymienione w
art. 20 f Ustawy o systemie oświaty.

