Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku

Kryteria kwalifikowania uczniów do klas pierwszych
Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w
Zbąszynku na rok szkolny 2021/2022
I. Wstęp
Warunki oraz kryteria kwalifikowania uczniów do klas pierwszych czteroletniego liceum
ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia ustalone zostały na
podstawie art. 130, art. 132, art. 134, art.148, art. 149, art. 150, art. 152, art. 155, art. 156, art. 157, art. 158
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późń. zm.),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 21
sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737), § 11baa ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późń. zm.) oraz Zarządzenia Nr 9/2021 Lubuskiego Kuratora Oświaty z
dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły , które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach,
uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.
II. Zasady ogólne
1. O przyjęciu do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Branżowej Szkoły I
Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku mogą
ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
2. Kandydaci do klas pierwszych składają wnioski o przyjęcie do szkoły w sekretariacie uczniowskim
(pokój nr 109) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku,
droga elektroniczną na adres: rekrutacja@zstzbaszynek.pl, drogą pocztową lub wrzucając do
skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu głównym w terminie od 17 maja do 21 czerwca
2021 r. do godz. 15:00.
3. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum
oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana
Pawła II w Zbąszynku to:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły (na druku wydanym przez sekretariat uczniowski lub pobranym
ze szkolnej strony internetowej),
b) 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane nazwiskiem i imieniem),
c) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
d) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
e) orzeczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej,
f) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu (Technik mechatronik, Branżowa Szkoła I Stopnia – kieruje pracodawca) oraz w
przypadku Technika architektury krajobrazu - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami,*
g) inne dokumenty, jeżeli dotyczy:
- oświadczenie o wielodzietności kandydata (załącznik nr 1 do wniosku o przyjęcie do
szkoły) – dobrowolnie,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność,
orzeczenie
o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z
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dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z późń. zm.),
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu –
dobrowolnie,
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem (załącznik nr 2 do wniosku o przyjęcie do szkoły) –
dobrowolnie,
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnie 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz.
691, 1292 i 2217 oraz z 2018 r., poz. 107 i 416)- dobrowolnie,
opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną
poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami
zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.

III. Zasady szczegółowe
1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba
w
postępowaniu
kwalifikacyjnym.
Do
danej
klasy
zostaną
z największą liczbą punktów.
2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których
całości lub poszerza treści podstawy programowej do co najmniej
przyjmowani są do szkoły niezależnie od niżej wymienionych kryteriów.

punktów uzyskanych
przyjęci
kandydaci
laureaci konkursów
program obejmuje w
jednego przedmiotu,

IV. Zasady punktowania osiągnięć uczniów
1. Liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata w procesie rekrutacji wynosi 200,
w tym:
a) za wyniki egzaminu ósmoklasisty: maksymalnie 100 punktów,
b) za ocenę z języka polskiego i matematyki: maksymalnie 36 punktów
c) za oceny z dwóch zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę, łącznie maksymalnie 36
punktów (maksymalnie po 18 punktów za każde zajęcia edukacyjne; w przypadku języka obcego
ocena z obowiązkowego języka obcego ujętego w szkolnym planie nauczania),
d) za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów,
e) za osiągnięcia kandydata, w tym szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, w tym:
 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanych przez kuratorów oświaty:
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanych przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.
 uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych
(niewymienionych wyżej) na szczeblu:
- międzynarodowym – 4 punkty,
- krajowym – 3 punkty,
2|S t r o n a

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku

- wojewódzkim – 2 punkty,
- powiatowym – 1 punkt,
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięci wynosi 18 punktów.
f) za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, w tym na rzecz środowiska szkolnego
zwłaszcza w formie wolontariatu – 3 punkty.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązywać będzie następujący system przeliczania ocen z
języka polskiego oraz 3 wybranych przez szkołę do punktowania przedmiotów na punkty:
- celujący – 18 punktów,
- bardzo dobry – 17 punktów,
- dobry – 14 punktów,
- dostateczny – 8 punktów,
- dopuszczający – 2 punkty.
Czteroletnie licea ogólnokształcące:
Przedmioty realizowane przez szkołę w
Nazwa szkoły
zakresie rozszerzonym1
obowiązkowo:
język angielski lub język niemiecki
do wyboru:
- geografia +wiedza o społeczeństwie
- język polski + wiedza o społeczeństwie
przedmiot uzupełniający: edukacja
multimedialna lub edukacja wojskowa lub bez
przedmiotu uzupełniającego
obowiązkowo:
język angielski lub język niemiecki
do wyboru:
- geografia +wiedza o społeczeństwie
Liceum Ogólnokształcące
- historia + wiedza o społeczeństwie
przedmiot uzupełniający: edukacja
multimedialna lub edukacja wojskowa lub bez
przedmiotu uzupełniającego
obowiązkowo:
język angielski lub język niemiecki
do wyboru:
- matematyka + fizyka
- biologia + chemia
przedmiot uzupełniający: edukacja
multimedialna lub edukacja wojskowa lub bez
przedmiotu uzupełniającego

Przedmioty wskazane do
punktowania

język polski
język obcy
matematyka
informatyka

język polski
matematyka
geografia
wos

język polski
matematyka
biologia
fizyka

Pięcioletnie technika:
Nazwa szkoły

Technikum

1

Nazwa zawodu

Technik mechatronik

Przedmioty realizowane
przez szkołę w zakresie
rozszerzonym
informatyka lub fizyka lub
matematyka

Przedmioty wskazane do
punktowania
język polski
matematyka
informatyka

do wyboru w zakresie rozszerzonym są trzy przedmioty z podanych
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Technik architektury
krajobrazu

biologia

Technik elektryk

informatyka lub fizyka lub
matematyka

Technik informatyk

matematyka lub
informatyka

język obcy
język polski
biologia
matematyka
język obcy
język polski
matematyka
informatyka
język obcy
język polski
matematyka
informatyka
język obcy

Branżowa Szkoła I Stopnia:
Nazwa szkoły

Nazwa zawodu

oddział wielozawodowy
Branżowa Szkoła I Stopnia
elektryk, mechatronik

Przedmioty wskazane do
punktowania
język polski
matematyka
język obcy
wiedza o społeczeństwie
język polski
matematyka
informatyka
język obcy

3. Liczbę punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty ustala się mnożąc sumę punktów procentowych
uzyskanych jako wynik egzaminu z języka polskiego i matematyki wpisanych w zaświadczeniu
okręgowej komisji egzaminacyjnej przez wskaźnik 0,35 oraz z języka obcego przez wskaźnik 0,3
(wynik podajemy w zaokrągleniu do pełnych punktów, w ten sposób, że mniej niż 0,5 punktu pomija
się, a od 0,5 punktu zaokrągla się do pełnego punktu).
Maksymalna liczba punktów wynosi:
- za egzamin ósmoklasisty
- za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
- za ocenę z języka polskiego i matematyki
- za ocenę z dwóch zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę
- za aktywność na rzecz innych ludzi w tym wolontariat
- za udział w konkursach i olimpiadach
RAZEM

100 pkt.
7 pkt.
36 pkt.
36 pkt.
3 pkt.
18 pkt.
200 punktów

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
pierwszeństwo mają:
a) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego,
b) kandydaci z rodzin wielodzietnych, z niepełnosprawnościami własną lub rodziców i
rodzeństwa, samotnie wychowywani przez jednego z rodziców lub pozostający w rodzinach
zastępczych – na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego.
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V. Terminy przyjęć kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Branżowej Szkoły I
Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku
W roku 2021 obowiązują następujące terminy przyjęć kandydatów do liceum ogólnokształcącego,
technikum oraz branżowej szkoły I stopnia:
a) składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku do godz. 15:00,
b) uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: od 25 czerwca do 14 lipca
2021 roku do godz. 15:00,
c) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym: do 14 lipca 2021 roku,
d) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych: 22 lipca 2021 roku
e) wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie:
od 17 maja do 26 lipca 2021 roku ,
f) potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, w przypadku Technikum (Technik mechatronik,
Technik architektury krajobrazu) oraz Branżowej Szkoły I Stopnia także zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu*: do 23 lipca do 30 lipca 2021 roku do godz. 15:00,
g) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 roku do godz. 14:00.
VI. Uwagi końcowe
Kandydatom, którzy nie dostali się do wybranego przez siebie kierunku, zostanie zaproponowane
przyjęcie na inny kierunek (w przypadku wolnych miejsc).
*w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w
terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15: w postępowaniu uzupełniającym, wskazując
przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci pisemnej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której
uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.
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