
REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO  

W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

§  34b 

1. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego decyduje łączna liczba uzyskanych punktów z egzaminu ósmoklasisty oraz suma 

punktów, którą kandydat może uzyskać na podstawie punktacji zawartej w niniejszym regulaminie. 

2. Przyjmuje się następujący sposób punktacji: 

1) za egzamin ósmoklasisty można maksymalnie uzyskać 100 punktów  

a) wynik przedstawiony w procentach z:  

a. z języka polskiego 

b. z matematyki 

mnoży się przez 0,35 

b) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3, 

2) za oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

a) z języka polskiego  

b) z matematyki 

c) z języka obcego obowiązkowego  

d) z przedmiotu wybranego przez ucznia spośród: historia, fizyka, chemia, geografia 

przelicza się w  następujący sposób na punkty: 

  celujący – 18 pkt 

  bardzo dobry  – 17 pkt 

  dobry   – 14 pkt 

  dostateczny  – 8 pkt 

  dopuszczający –   2 pkt 

3) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt 

4) za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat 

może uzyskać punkty przydzielone według następujących zasad: 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty: 

-  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt 

-  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt 

-      tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -  5 pkt 

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty  konkursu przedmiotowego – 10 pkt 

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego – 7 pkt 

 dwóch lub więcej tytułów finalisty  konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego  – 5 pkt 

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego  - 7 pkt 

 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt 

 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt 

c) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienionych w pkt:a) i 

b), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 

podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:  

 międzynarodowym – 4 pkt 

 krajowym – 3 pkt 

 wojewódzkim  – 2 pkt 

 powiatowym  – 1 pkt 

d) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt. 



3. Do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej przyjmowani są kandydaci w kolejności uzyskanych 

punktów, do wyczerpania miejsc. 

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 pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące  kryteria: 

1) Wielodzietność rodziny kandydata 

2) Niepełnosprawność kandydata 

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 

przedmiotowego  o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani 

są w pierwszej kolejności. 

7. Do wniosku o przyjęcie do Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Strzelcach 

Opolskich kandydaci załączają: 

1) zaświadczenie o uzyskanej liczbie punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim 

roku nauki w szkole podstawowej; 

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  – bezpośrednio po wydaniu przez szkołę; 

3) dwie fotografie (podpisane na odwrocie); 

4) laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów 

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w p. 2d załączają 

do podania zaświadczenie stosownej komisji; 

5) zwolnieni z egzaminu przypadającego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 

załączają stosowne dokumenty;  

6) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do 

podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań 

lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych; 

7) kartę zdrowia ucznia. 

8. Terminy: składania dokumentów, rekrutacji, ogłoszenia wyników rekrutacji  

i potwierdzenia przez kandydata woli podjęcia nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego  i 

Ustawicznego w Strzelcach Opolskich przyjmuje się zgodnie z Zarządzeniem Opolskiego Kuratora 

Oświaty na dany rok szkolny. 
 


