
Regulamin Rekrutacji Uczniów Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej

Załącznik nr 2. im. Powstańców Śląskich

0,2 punktu za każdy uzyskany procent z:

j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego PP

max 100 pkt

dostateczny - 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

7 pkt

KRYTERIA REKRUTACYJNE 

      a.   z egzaminu gimnazjalnego z nastepujących 

przedmiotów:        

                - język polski

                - historia i WOS

                - matematyka

                - jezyk obcy nowożytny PP

                - przedmioty przyrodnicze

T. przemysłu mody 

j. polski, 

matematyka, 

j. obcy, 

plastyka

Monter zabudowy i r. wyk. 

Murarz – tynkarz 

j. polski, 

matematyka, 

j. obcy, 

informatyka 

T. budownictwa 

T. budowy dróg 

T. gazownictwa

T. realizacji nagrań i nagłośnień 

j. polski, 

matematyka, 

j. obcy 

fizyka

0

  celujący - 18 pkt

bardzo dobry - 17 pkt

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH W 2017 ROKU

      b.   W przypadku większej liczby kandydatów - Sumy 

punktów pochodzących z przeliczenia ocen na 

świadectwie gimnazjalnym z przedmiotów- język polski, 

matematyka i 2 wybrane zajęcia obowiązkowe- wg skali:

TECHNIKUM BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są do wybranego oddziału danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu w kolejności zgodnej z sumą punktów uzyskanych na podstawie kryteriów rekrutacyjnych do wyczerpania limitu miejsc 

z zastrzeżeniem minimum punktowego. 

Minimum punktowe 0

Przedmioty punktowane: max 72 pkt

T. geodeta 

j. polski, 

matematyka, 

j. obcy, 

geografia

T. arch. 

krajobrazu 

j. polski, 

matematyka, 

j. obcy, 

biologia

1.   Kryterium podstawowe: łączna liczba punktów 

uzyskanych:

dobry - 14 pkt

      c.   Za świadectwo ukonczenia gimnazjum z 

wyróżnieniem



 

      a.   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

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

      e.   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

      f.    tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

      c.   dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

4.   Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

      c.   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 3 punkty;

      f.    tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 2 punkty;

      e.   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 3 punkty,

3.   Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

      b.   dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

      a.   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

      d.   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 7 punktów;

      c.   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

      b.   dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły 

artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

2.   Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami:

      a.   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 10 punktów,

      b.   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 

przyznaje się 4 punkty,

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

      b.   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

      c.   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

1.   Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie 

zawartych porozumień:

      d.   Za uzyskanie tytułu finalisty w 

ponadwojewódzkim konkursie przedmiotowym 

organizowanym przez Kuratora Oświaty



      a.   międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

      b.   krajowym – przyznaje się 3 punkty,

      c.   wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

      d.   powiatowym – przyznaje się 1 punkt;

      a.   z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

            -   celującym – przyznaje się po 20 punktów,

            -   bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

            -   dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

            -   dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

            -   dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,

      b.   z historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

            -   celującym – przyznaje się po 20 punktów,

            -   bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

            -   dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

3 pkt 

1.   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; za uzyskanie z:

6.   Za uzyskane w zawodach wiedzy będacych konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu 

ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy:

5.   Za 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:

      f.    tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje 

się 2 punkty;

7.  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, 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 punktów.

      a.   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  przyznaje 

się 10 punktów,

      b.   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  przyznaje 

się 4 punkty,

      c.   tytułu finalisty  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -  

przyznaje się 3 punkty;

      e.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,  w 

szczególności  wolontariat 

     

      g.   Za zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego przez 

Dyrektora  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 



            -   dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

            -   dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,

   -   oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

      c.   biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

            -   celującym – przyznaje się po 20 punktów,

            -   bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

            -   dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

            -   dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

            -   dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,

 - oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

      d.   języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

            -   celującym – przyznaje się po 20 punktów,

            -   bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

            -   dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

            -   dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

            -   dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,

            -   celującym – przyznaje się po 20 punktów,

            -   bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

            -   dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

            -   dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

            -   dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,

5.   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::

4.  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. 

3.   Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:

      wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców

      kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą

2.   Kryterium dodatkowe: przypadku uzyskania przez 

kandydatów tej samej liczby punktów określonej w 

kryteriach podstawowych (ex-aequo) pierwszeństwo w 

przyjęciu do szkoły mają: 

1.   Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali wyższą ocenę z przedmiotów w kolejności:

      matematyka, język polski, 

2.   Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na

      stanzdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

      specjalistycznej



3.   Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty:

      wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców

      kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 pkt. 

4. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki. 




