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REGULAMIN
przyjęć kandydatów do klas pierwszych
Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „ELEKTRONIK”
w Zielonej Górze na rok szkolny 2022/2023.
Podstawa prawna:
 Art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i
1681) i art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287)


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, § 11baa ust. 1 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów(Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1737).
Zarządzenie nr 3/2022 LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31.01.2022r. w sprawie ustalenia
terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szk. 2022/23



§ 1
O przyjęcie do klas pierwszych w Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2
w Zielonej Górze mogą ubiegać się wszyscy absolwenci szkoły podstawowej.
§2
Przy przyjęciu do klas pierwszych wymagane będą następujące dokumenty:
 podanie o przyjęcie do szkoły ( na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub pobranym ze
strony internetowej szkoły/ strony miejskiej NABÓR )
 dwie fotografie
 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 karta zdrowia
§3
W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną,
ustala jej przewodniczącego, określa jej zadania.

§4
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu
wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści
podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie
od kryteriów zawartych w regulaminie przyjęć CKZiU nr 2 „ELEKTRONIK”.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ELEKTRONIK
w Zielonej Górze ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
(068) 4525100

fax (068) 4525102

sekretariat@zseis.zgora.pl

§5
I. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej
wynosi 200, w tym:
1) Za wyniki egzaminu ósmoklasisty: 100 punktów,
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w
procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki – mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
II. Za oceny z zajęć edukacyjnych umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej, szczególnych osiągnięć oraz aktywności na rzecz innych ludzi : 100 punktów, w
tym :
1) Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem: 7 punktów,
2) Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
kandydat możne uzyskać co najwyżej 18 punktów, przy czym:
- uzyskanie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych będących konkursem
organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty :
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym
przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
– przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 5 punktów,
f)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– przyznaje się 3 punkty;
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- uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
- uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych
lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, 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.
3. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
przyznaje się 3 punkty.
4. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązywać będzie następujący system przeliczania ocen
na punkty( max. 72 pkt. ) :
1) z języka polskiego :
a) celujący
- 18 punktów,
b) bardzo dobry - 17 punktów,
c) dobry
- 14 punktów,
d) dostateczny - 8 punktów,
e)
dopuszczający - 2 punkty
2) z matematyki :
a) celujący
- 18 punktów,
b) bardzo dobry - 17 punktów,
c) dobry
- 14 punktów,
d) dostateczny - 8 punktów,
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dopuszczający - 2 punkty
z fizyki :
celujący
- 18 punktów,
bardzo dobry - 17 punktów,
dobry
- 14 punktów,
dostateczny - 8 punktów,
dopuszczający - 2 punkty
j. angielskiego :
celujący
- 18 punktów,
bardzo dobry - 17 punktów,
dobry
- 14 punktów,
dostateczny - 8 punktów,
dopuszczający - 2 punkty

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

1.
2.
3.
4.
5.

§6
Po otrzymaniu od kandydatów wymaganych dokumentów szkolna komisja rekrutacyjna, po
przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego sporządza i publikuje listę kandydatów
przyjętych i nie przyjętych do szkoły.
Laureaci konkursów, o których mowa § 4 zajmują na liście miejsca w kolejności alfabetycznej.
Komisja rekrutacyjna sporządza informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym
kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
O kolejności na liście kandydata, objętego postępowaniem rekrutacyjnym decyduje suma
punktów uzyskanych w tym postępowaniu.
Warunkiem przyjęcia do Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 2 „ELEKTRONIK” w Zielonej Górze kandydata umieszczonego na liście
zakwalifikowanych do szkoły jest potwierdzenie przez niego woli podjęcia nauki w szkole w
terminie do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00.

§7
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów pierwszeństwo w
przyjęciu do szkoły mają:
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sieroty, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka i rodzin
zastępczych,
kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki ,
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.

§8
Terminarz rekrutacji do Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „ELEKTRONIK” w Zielonej Górze
1. Składanie wniosków: od 16 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.
2.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę: od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r. do godz.15.00.

3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły:
21 lipca 2022 r. o godz. 12.00.
4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie:
od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r.
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki, przedłożenie zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu : od 21 do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00,
6. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki,
kandydatów nieprzyjętych oraz wolnych miejsc w szkole: 1 sierpnia 2022 r.
do godz. 14.00.
§9
Dyrektor szkoły przekazuje na bieżąco informacje o liczbie wolnych miejsc do punktów
informacyjnych:
1) w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
2) w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze
§ 10
Dyrektor szkoły w ramach kontroli realizacji obowiązku nauki, przekazuje w terminie 14 dni
od dnia przyjęcia absolwenta właściwej gminie, na terenie których mieszka absolwent
gimnazjum, informację o uczniach przyjętych do szkoły.
§ 11
Prawo do o uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata :
- wniosek rodzica kandydata o uzasadnienie odmowy przyjęcia skierowany do komisji
rekrutacyjnej – do 4 sierpnia 2022 r.
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- sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia
wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
- rodzic kandydata w ciągu 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia może
wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od decyzji komisji rekrutacyjnej
- termin rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przez dyrektora szkoły do 3 dni od dnia otrzymania odwołania

