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ZARZĄDZENIE NR 8/2021 

 

Dyrektora  

Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Wodzisławiu Śl. 

 

z dnia 04.02.2021r. 
 

w sprawie: obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 

Na podstawie: art. 154 ust. 4 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910) zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 

szkolny 2021/2022 w Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich , należą 

1) w zawodzie technik analityk 

a) język polski,  

b) język obcy nowożytny (pod uwagę brana jest wyższa z ocen),  

c) chemia, 

d) matematyka, 

2) w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji 

a) język polski,  

b) język obcy nowożytny (pod uwagę brana jest wyższa z ocen),  

c) matematyka, 

d) informatyka, 

3) w zawodzie technik mechanik 

a) język polski,  

b) język obcy nowożytny (pod uwagę brana jest wyższa z ocen),  

c) matematyka, 
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d) technika/zajęcia techniczne, 

4) w zawodzie technik elektryk 

a) język polski,  

b) język obcy nowożytny (pod uwagę brana jest wyższa z ocen),  

c) matematyka, 

d) technika/zajęcia techniczne, 

5) w zawodzie technik spawalnictwa 

a) język polski,  

b) język obcy nowożytny (pod uwagę brana jest wyższa z ocen),  

c) matematyka, 

d) technika/zajęcia techniczne, 

6) w zawodzie technik automatyk 

a) język polski,  

b) język obcy nowożytny (pod uwagę brana jest wyższa z ocen),  

c) matematyka, 

d) informatyka, 

7) w zawodzie technik mechatronik 

a) język polski,  

b) język obcy nowożytny (pod uwagę brana jest wyższa z ocen),  

c) matematyka, 

d) informatyka, 

§ 2 

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 

szkolny 2021/2022 w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich, należą: 

1) w zawodzie elektryk, stolarz, ślusarz i operator obrabiarek skrawających 

a) język polski,  

b) język obcy nowożytny (pod uwagę brana jest wyższa z ocen),  
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c) matematyka, 

d) technika/zajęcia techniczne. 

§ 3 

 

1. Sposób obliczania punktów określają punkty 2, 3. 

2. Kandydat może maksymalnie otrzymać 200 punktów, w tym: 

2.1. 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu     

ósmoklasisty. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej                    

dla zadań z zakresu: 

 

a) języka polskiego, 

 

b) matematyki 

          mnoży się przez 0,35, 

 

c) z języka obcego nowożytnego 

          mnoży się przez 0,3. 

 

2.2.  100  punktów – możliwych do uzyskania za: 

 

a) przeliczone na punkty oceny uzyskane przez kandydata na świadectwie 

ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej z poniższych zajęć edukacyjnych: 

b) Z języka obcego nowożytnego pod uwagę brana jest wyższa ocena. 

c) Zasady przeliczania ocen na punkty: 

- ocena: celujący (6) – 18 punktów, 

- ocena: bardzo dobry (5)– 17 punktów, 

- ocena: dobry (4) – 14 punktów, 

- ocena: dostateczny (3) – 8 punktów, 

- ocena: dopuszczający (2) – 2 punkty 

 

2.3. Inne osiągnięcia kandydata: 

 

a) 10 punktów za: 

I. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego uzyskanego w zawodach wiedzy będących 

konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty, 

II. tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanego w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, 

III. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego uzyskanego w 

zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty, 
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IV. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej w zawodach 

wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim. 

 

a) 7 punktów za: 

I. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego uzyskanego w 

zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty, 

II. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

oraz tytułu finalisty konkursu przedmiotowego uzyskanego w zawodach wiedzy 

będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty, 

III. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej oraz tytułu 

finalisty konkursu  

z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania 

szkoły artystycznej w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

IV. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 

 

b) 5 punktów za: 

I. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego uzyskanego 

w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty, 

II. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

oraz tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego uzyskanego w 

zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty, 

III. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej w turnieju 

o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim. 

 

c) 4 punkty za: 

I. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanego w turnieju o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim, 

II. uzyskanie wysokiego miejsca w międzynarodowych zawodach wiedzy innych niż 

wymienione w powyższych punktach, artystycznych lub sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. 

 

d) 3 punkty za: 

I. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, uzyskanego w turnieju o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnopolskim, 
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II. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego uzyskanego w 

zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym 

przez kuratora oświaty, 

III. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej w turnieju o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

IV. uzyskanie wysokiego miejsca w krajowych zawodach wiedzy innych niż wymienione  

w powyższych punktach, artystycznych lub sportowych organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

V. za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w 

formie wolontariatu. 

 

 

e) 2 punkty za: 

I. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej uzyskanym w turnieju o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, 

II. uzyskanie wysokiego miejsca w wojewódzkich zawodach wiedzy innych niż 

wymienione  

w powyższych punktach, artystycznych lub sportowych organizowanych przez 

kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły. 

 

f) 1 punkt za: 

I. uzyskanie wysokiego miejsca w powiatowych zawodach wiedzy, artystycznych lub 

sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na 

terenie szkoły. 

g) W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach 

wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w powyższych podpunktach a-g, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się 

jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcia tego ucznia, w tych zawodach, z tym 

że, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 

wynosi 18. 

 

3. W przypadku ucznia szkoły podstawowej zwolnionego z całości lub części 

egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów ustala się w sposób następujący. 

3.1.  Przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy  

o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki i geografii oraz języka obcego 

nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły w następujący 

sposób: 

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

 

                           - celującym – przyznaje się po 35 punktów, 

                           - bardzo dobry – przyznaje się po 30 punktów, 

                           - dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 
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                           - dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów, 

                          - dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów 

 

b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

 

                           - celującym – przyznaje się 30 punktów, 

                           - bardzo dobry – przyznaje się 25 punktów, 

                           - dobrym – przyznaje się 20 punktów, 

                           - dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,  

                           - dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów. 

 

3.2. Inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia ośmioletniej szkoły 

podstawowej. 

§ 4 

 

1. O kolejności na liście kandydatów decyduje suma punktów uzyskana przez 

kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. Do klas pierwszych 

Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim oraz Branżowej 

Szkoły I Stopnia nr 3 im. Piastów Śląskich 

w Wodzisławiu Śląskim zostaną przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów 

w ramach planu naboru zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę, zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego, w 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 pod warunkiem posiadania zaświadczenia 

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie. 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła 

nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 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. 
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4. Kryteria, o których mowa w pkt. 3, mają jednakową wartość. 

5. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat 

konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,              

są przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadpodstawowej 

niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach, pod warunkiem 

posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych              

do kształcenia w określonym zawodzie. 

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

publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej                

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. W przypadku elektronicznego wspomagania rekrutacji: 

 

1) kandydat składający dokumenty określa pozycje swoich preferencji przyjęcia                 

do oddziału, 

2) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych 

oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeżeli do żadnego ze 

wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających 

mu przyjęcie, 

3) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej 

liczby oddziałów – zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który 

określił jako najbardziej przez niego preferowany, 

4) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału nie będzie 

umieszczony na listach do przyjęcia do oddziału o niższych preferencjach, choćby 

spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów. 

 

8. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego do przyjęcia kandydata, przyjęcie              

na wolne miejsce jest proponowane kandydatowi, który spośród aplikujących 

posiada największą liczbę punktów rekrutacyjnych.  

9. Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie zgodnie                 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów                

do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów                  

tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich. Niedostarczenie                     

ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować 

brakiem możliwości dalszego uczestnictwa w procesie rekrutacji do naszej szkoły. 

10. Badanie lekarskie, mające na celu ocenę możliwości podjęcia i kontynuowania 

kształcenia ze względu na stan zdrowia uczniów, którzy w trakcie praktycznej 

nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych                                       

lub niebezpiecznych dla zdrowia, będą przeprowadzane  

w miejscu i czasie podanym na etapie złożenia wniosku. 
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§ 5 

Powierzenie wykonania niniejszego zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji 

Rekrutacyjnej. 

§ 6 

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania do dnia zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022. 

                                                                    

                                                                  

 

 

 

      DYREKTOR  

                                                                          Powiatowego Centrum Kształcenia 

                                                                              Zawodowego i Ustawicznego  

                                                                                   mgr Danuta Mielańczyk 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia 8/2021 

                                                                                 Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia  

                                                                               Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. 

                                                                                                                 z dnia 4 luty 2021r. 

 

 

PLAN NABORU DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 1 IM.PIASTÓW 

ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ORAZ BRANŻOWEJ SZKOŁY                           

I STOPNIA NR 3 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 

 

Typ szkoły Zawód 
Język obcy 

nowożytny 

Limit 

miejsc 

Technikum nr 1  

im. Piastów 

Śląskich 

technik elektryk 
język angielski, 

język niemiecki 
16 

technik automatyk 
język angielski, 

język niemiecki 
16 

technik mechanik 
język angielski, 

język niemiecki 
16 

technik mechatronik 
język angielski, 

język niemiecki 
32 

technik analityk 
język angielski, 

język niemiecki 
16 

technik chłodnictwa i klimatyzacji 
język angielski, 

język niemiecki 
16 

technik spawalnictwa 
język angielski, 

język niemiecki 
16 

Branżowa Szkoła 

I Stopnia nr 3 im. 

Piastów Śląskich 

elektryk język angielski 16 

ślusarz język angielski 16 

operator obrabiarek skrawających język angielski 16 

stolarz język angielski 16 

 


