
 

 
 

   

ANEKS NR 1 

do 

 REGULAMINU 

REKRUTACJI UCZNIÓW 
 

Katowickiego Centrum Edukacji 

Zawodowej 

im. Powstańców Śląskich 

na rok szkolny 2020/2021 

  

    

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 27.05.2020 r. 

 



PODSTAWA PRAWNA: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U. poz.410 z późniejszymi zmianami). 

 

•  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami). 

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

• Komunikat MEN w sprawie Harmonogramu rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania 
rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i 
klas wstępnych szkół ponadpodstawowych z dnia 19 maja 2020 r. 
 

• Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie Terminów 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego a także terminów składania 
dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych: branżowych 
szkół II stopnia, szkół policealnych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i 
do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

 

Na podstawie powyższych aktów prawnych wprowadza się następujące zmiany: 

 

CZĘŚĆ II – Procedura rekrutacyjna 

 

§ 6. 

Pkt. 1) Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 
będzie można składać w dwóch etapach: 

• od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie 
go o świadectwo ukończenia szkoły.  



• od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o 
wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o 
przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. 
 
Wprowadza się następujący zapis: 
Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane na 
adres szkoły: kcez.sekretariat@gmail.com 
 

Pkt. 3) Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić: 

• do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły, 
• do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 
Wprowadza się następujący zapis: 
Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane na 
adres szkoły: kcez.sekretariat@gmail.com 
 
Pkt. 5) ppkt. 2  Wprowadza się następujący zapis: 
Listy kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) zamieszczone będą 12 
sierpnia 2020 r. na stronie szkoły: http://kcez.pl/  
 
Pkt. 6) Wprowadza się następujący zapis: 
W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu do szkół prowadzących kształcenie zawodowe w terminie 
określonym przez Ministra Edukacji Narodowej (dotyczy techników oraz szkół 
branżowych I stopnia)  lub Kuratora Oświaty (dotyczy szkół branżowych II stopnia 
oraz szkół policealnych), rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym 
dyrektora szkoły do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę 
niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub 
elektronicznej.  
Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której kandydat 
został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.  
Niezłożenie zaświadczenia lub orzeczenia w terminie do dnia 25 września 2020 r., 
jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń 
został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale 
realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty. 

 

Pkt.7) ppkt.2 Wprowadza się następujący zapis:  

Listy kandydatów (przyjętych i nieprzyjętych) zamieszczone będą do dnia 19 sierpnia 
2020 r. na stronie szkoły: http://kcez.pl/  
 
 

§ 7.  

Nowe terminy poszczególnych etapów rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 
określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podano w 
Terminarzu Rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia stanowiącym 
załącznik nr 1 i w Terminarzu Rekrutacji do Branżowej Szkoły II Stopnia stanowiącym 
załącznik nr 2 do Wewnątrzszkolnego Regulaminu Rekrutacji.  
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Dział 3 – Informacje porekrutacyjne  

§ 14. 

Wprowadza się następujący zapis: 
 
Listy kandydatów (przyjętych i nieprzyjętych) zamieszczone będą do dnia 19 sierpnia 
2020 r. na stronie szkoły: http://kcez.pl/ . 

§ 15. 

Otrzymuje brzmienie: 

Uczeń jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr oraz 
przyjmowany do publicznego technikum i publicznej branżowej szkoły I stopnia – na 
podstawie: 
 
a) dokumentów,  
b) zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie 
medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245), 
– jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 

CZĘŚĆ IV – TRYB ODWOŁAWCZY 

Wprowadza się następujące zmiany: 

§ 18. 

W terminie do 22 sierpnia 2020 roku rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może 

wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do szkoły. 

§ 19. 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w § 18. 

Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

§ 20. 

http://kcez.pl/


Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. 

§ 21. 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o 

którym mowa w paragrafie 20, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na 

rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 


