
 

1 / 5  

Aneks do Regulaminu rekrutacji dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz absolwentów szkół średnich 

na rok szkolny 2020/2021 Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego 

ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Ciężkowice 

tel. / fax 14 651 10 80; www.umistrzapaderewskiego.pl 

Ciężkowice, dn. 19. 05. 2020 r. 

 

 

 

Aneks do 

Regulaminu rekrutacji 

dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 

oraz absolwentów szkół średnich 

na rok szkolny 2020/2021 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach 

 

 

 
1. Opracowano na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia 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 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) 

 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek. 

 

3. Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Ciężkowicach stan prawny na 27 listopada 2019 r. tekst jednolity od 01 grudnia 2019 r.  

 

§ 1 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas 

pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których 

mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem Szkół Policealnych, Branżowych 

Szkół II Stopnia oraz Liceów Ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021 

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami – od 15 czerwca 

2020 r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15
00

. 
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2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – od 26 

czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020r. do godz. 15
00

. 

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 11 sierpnia 2020r. 

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 12 sierpnia 2020r. 

 

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie – od 15 

czerwca 2020r. do 14 sierpnia 2020r.   

 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału 

świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile 

nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w 

przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego 

zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania 

pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 

pojazdem – od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15
00

. 

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 

kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020r. 

do godz. 15
00

, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci 

papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której 

uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020r. 

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych – 19 sierpnia 2020r. do godz. 14
00

. 

 

§ 2 

 

Na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego 

z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu 

przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe) 

 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek 

o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia 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, 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 (Dz. U. poz. 493 z póżn. zm.) mogą być procedowane 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania 

rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz 

przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych 

jednostek 

 

§ 3 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, Branżowej 

Szkoły II Stopnia oraz Szkoły Policealnej będą ogłaszane przez właściwego Kuratora Oświaty. 

 

§ 4 

 

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z następujących przedmiotów: 

1) z języka polskiego (mnoży się przez 0,35) maksymalnie 35 pkt. 

2) z matematyki (mnoży się przez 0,35) maksymalnie 35 pkt. 

3) z języka obcego nowożytnego (mnoży się przez 0,3) maksymalnie 30 pkt. 

Maksymalnie 100 punktów. 

 

2. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

przelicza się następująco: 

1) celujący –  18 punktów, 

2) bardzo dobry – 17 punktów, 

3) dobry –  14 punktów, 

4) dostateczny –  8 punktów, 

5) dopuszczający – 2 punkty. 

 

4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

 

5. Za szczególne osiągnięcia z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalnie 

18 punktów. 

 

6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty. 

Maksymalna ilość punktów za świadectwo 100. 
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1) Sposób przeliczania na punkty ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych 

w & 3 ust 3 wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 

 

2) Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej wymienionych w & 3 ust 5 reguluje Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. 

 

3) Wykaz 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 

w roku szkolnym 2019/2020 w województwie małopolskim znajduje się na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

 

§ 5 

 

Ustala się brak progu punktowego do: 

 

Liceum Ogólnokształcącego   

Technikum     

Branżowej szkoły I stopnia   

 

§ 6 

 

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszą decyzją normowane są obowiązującymi przepisami 

prawa oświatowego. 

 

§ 7 

 

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć: 

1. poświadczoną kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; 

2. poświadczoną kopię lub oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty; 

3.  w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenia zawodowe 

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 

zawodzie; 

4. w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami 

orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej; 

5. druk „Podania”; 

6. kartę informacyjną; 

7. 4 zdjęcia. 
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