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REGULAMIN 

PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ DLA ABSOLWENTÓW 

GIMNAZJUM 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

W CENTRUM EDUKACJI W ZABRZU 
 
Opracowany na podstawie: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 

r. poz. 60 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania  rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 

do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla 

kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) - wydane 

na podstawie art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania  rekrutacyjnego oraz postępowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, (Dz. U. z 

2017 r. poz. 610) - wydane na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół 

mistrzostwa sportowego. 
 

§ 1 

W Centrum Edukacji Zabrzu przeprowadza się nabór do klas pierwszych 

w następujących typach szkół: 

 

1. IX Liceum Ogólnokształcące  

52 miejsca w tym: 

klasa A o profilu ogólnym z rozszerzonymi przedmiotami - 3 do wyboru:   j. polski, historia, 

geografia, biologia, matematyka, wos, j. angielski  

klasa B o profilu ogólnym z innowacją pedagogiczną: instruktor fitness/trener personalny z 

rozszerzonymi przedmiotami - 3 do wyboru: j. polski, historia, geografia, biologia, 

matematyka, wos, j. angielski  

26 miejsc w klasie sportowej SKS Gwarek Zabrze piłka nożna chłopców z rozszerzonymi 

przedmiotami - 3 do wyboru:  j. polski, historia, geografia, biologia, matematyka, wos, j. 

angielski. 

2. Technikum nr 1 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 13 miejsc z rozszerzeniem 

matematyka i z przedmiotem rozszerzonym do wyboru spośród następujących:  

geografia, fizyka, informatyka 

technik chłodnictwa i klimatyzacji - 13 miejsc z rozszerzeniem matematyka 

 i  z przedmiotem rozszerzonym do wyboru spośród następujących:  : geografia, fizyka, 

informatyka 

technik informatyk – 52 miejsca z rozszerzeniem matematyka i z przedmiotem 

rozszerzonym do wyboru spośród następujących:  : geografia, fizyka, informatyka 

 

§ 2 

 Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna 

1. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna. 

2. Komisję powołuje dyrektor Centrum Edukacji. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.koweziu.edu.pl%2Fpp_zawod.php%3Fnr_zawodu%3D311930&ei=fP8FU72II8O9ygPziYLQAw&usg=AFQjCNFCqIHvyjN7Myi7iSOGXYbfvMJNCA&bvm=bv.61725948,d.bGQ
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3. W skład Komisji wchodzą: 

 zastępca dyrektora jako przewodniczący, 

 nauczyciele. 

4. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna kwalifikuje kandydatów i ustala listę 

przyjętych do szkoły w trybie i na zasadach określonych regulaminem,  

a w szczególności: 

 podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,  

z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły, 

 przeprowadza próbę sprawności fizycznej w klasie sportowej, 

 ustala na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłasza listy kandydatów 

przyjętych do szkoły, 

 rozpatruje ewentualne odwołania, 

 sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 

5. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej rodzicom (prawnym opiekunom) 

kandydatów przysługuje siedmiodniowy termin odwołania do Dyrektora szkoły. 

§ 3 

IX Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1 

 

1. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się drogą elektroniczną. 

2. Kandydaci rejestrują się elektronicznie na stronie www.slaskie.edu.com w terminie od 13 

maja do 25 czerwca 2019r. i dostarczają je do szkoły pierwszego wyboru (w godzinach 

pracy sekretariatu szkoły). Wygenerowane w systemie podanie należy dostarczyć do szkoły 

pierwszego wyboru. 

3. Kandydat w terminie  od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. do godziny 15:00 ma obowiązek 

dostarczyć potwierdzone kopie świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej oraz 

szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego. 

4. Kandydaci do klasy sportowej piłki nożnej zobowiązani są przystąpić do próby 

sprawnościowej w terminie ogłoszonym przez SKS Gwarek Zabrze - 23-31.05.2019 r. 

(szczegółowe inf. na stronie SKS Gwarek Zabrze). Ogłoszenie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób 

sprawności fizycznej  nastąpi w dniu 05 czerwca 2019r. do godz.12.00. Postępowanie 

uzupełniające będzie prowadzone do 31 lipca 2019 r. 

5. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na 

oddziały nastąpi w dniu 16 lipca 2019r. do godz. 10:00. 

6. Do 24 lipca 2019r. rodzice kandydata potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do wybranej 

szkoły poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów: 

 oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia  

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeżeli nie były złożone wcześniej), 

 3 fotografie legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem (wymiar 30x42mm), 

 kartę zdrowia z Gimnazjum i bilans zdrowia ucznia (dot. jeżeli szkoła wydała dokument), 

 Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zgodzie na przetwarzanie danych 

osobowych, 

7. 25 lipca 2019r. o godz. 10:00 zostaną ogłoszone listy uczniów przyjętych do klas pierwszych 

szkoły ponadgimnazjalnej. 

8. Od 26 lipca 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku  będzie przebiegać rekrutacja 

uzupełniająca w przypadku, gdyby szkoła dysponowała wolnymi miejscami. 

9. Kandydaci do klasy sportowej składają wygenerowane z systemu podania do 25.06.2019r. do 

godz. 15:00.  

Dodatkowo dostarczają:  
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- opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe,  

- opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane 

przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego 

lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami,  

- pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na udział w zajęciach sportowych. 

10. Kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej technikum od dnia 16 lipca 2019r. pobierają 

w szkole pierwszego wyboru skierowanie na badania lekarskie i do dnia 24 lipca 2019r. do 

godz. 14:00  dostarczają zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy  

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. 

 

§ 4 

 

Kwalifikowanie kandydatów do szkół określonych w § 3 

1. Podstawą do zakwalifikowania kandydata do w/w szkół jest suma punktów uzyskanych: 

 za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych 

w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, 

 za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych zawartych na świadectwie ukończenia 

gimnazjum określonych w punkcie 2, 

2. Przydział punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia: 

 

 
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna 

Język polski dopuszczający – 2 punkty 18 punktów 

dostateczny – 8 punktów  

dobry – 14 punktów  

bardzo dobry – 17 punktów  

celujący – 18 punktów  

Język obcy dopuszczający – 2 punkty 18 punktów 

dostateczny – 8 punktów  

dobry – 14 punktów  

bardzo dobry – 17 punktów  

celujący – 18 punktów  

Matematyka dopuszczający – 2 punkty 18 punktów 

dostateczny – 8 punktów  

dobry – 14 punktów  

bardzo dobry – 17 punktów  

celujący – 18 punktów  

Historia w LO (§1 pkt 1) 

Informatyka w T (§1 pkt 2) 

 

dopuszczający – 2 punkty 18 punktów 

dostateczny – 8 punktów  

dobry – 14 punktów  

bardzo dobry – 17 punktów  

celujący – 18punktów  

 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów 

 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu 

ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na 

podstawie zawartych porozumień: 
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt. 

- tytuł laureata konkursu tematycznego - 7 pkt. 

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 5 pkt. 

 

10 punktów 

 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 

10 punktów 
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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. 

 

 Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i 

sportowych (indywidualne lub zespołowe) 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.  
 

4 punktów 

 

 W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne 

osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i 

sportowych 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. 

18 punktów 

 Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza. 
 wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 

3 punkty 

 Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę 

punktów  za oceny z języka polskiego 

i trzech wybranych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych otrzymanych na 

świadectwie ukończenia gimnazjum.   

 

 Egzamin gimnazjalny 

 
100 punktów 

 Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: 

 język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 

 historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy 

uzyskany procent, 

 matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, 

 przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany 

procent, 

 język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany 

procent. * 

*Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu 

języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 

 

 maksymalnie 20 punktów 

 

 maksymalnie 20 punktów 

 maksymalnie 20 punktów 

 

 maksymalnie 20 punktów 

 

 maksymalnie 20 punktów 

 Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów 

 
 

3. W przypadku absolwentów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - liczbę punktów przelicza się zgodnie z § 8.1 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. dotyczącego sposobu 

przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

4. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, 

laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych  przez kuratorów oświaty w innych 

województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, 

których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej 

jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  ogłaszanych przez 
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Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej 

niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach. 

5. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych  

w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:  

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby 

umieszczone w rodzinach zastępczych, osoby samotnie wychowywane w rodzinie, 

2) osoby z rodzin wielodzietnych, 

3) kandydaci z niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością jednego lub obojga rodziców 

oraz rodzeństwa, 

4) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

W/w kryteria winne być udokumentowanymi podczas procesu rekrutacyjnego. 

6. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą,   równorzędną 

polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na 

podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa 

szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni 

kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 

7. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej   

z sumą punktów. 

8. Kandydaci do klasy sportowej rekrutowani są na podstawie zaliczenia prób sprawności 

fizycznej. Próby sprawnościowe odbędą się w terminie: 23-24.05.2019r. (szczegółowe inf. na 

stronie SKS Gwarek Zabrze). 

9. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na 

oddziały nastąpi w dniu 16 lipca 2019r. do godz. 10:00 przez wywieszenie w gablocie 

szkoły. 

10. Rodzice kandydatów z list zakwalifikowanych zobowiązani są do dostarczenia oryginałów 

świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu 

gimnazjalnego oraz pozostałych wymaganych dokumentów do 24 lipca 2019r. do godz. 

14:00.  Złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o 

szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego jest potwierdzeniem woli uczęszczania do 

danej klasy. 

11. Kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych, którzy nie dostarczą oryginałów 

świadectw ukończenia gimnazjów w terminie określonym w pkt. 10 zostaną skreśleni z listy 

przyjętych. 

12. Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych oddziałów i podanie 

informacji o wolnych miejscach w szkołach nastąpi 25 lipca 2019r. 

13. Postępowanie uzupełniające do klas sportowych będzie prowadzone do 31 lipca 2019 r. 

14.  Jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami w pozostałych klasach, to uczniowie 

mogą być przyjmowani do 30 sierpnia 2019r. 

 

 

 


