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R e g u l a m i n 
 

rekrutacji uczniów do klas pierwszych 
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce  

na rok szkolny 2015/16 
 

 Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 7 ze zmianami). 
2. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 lutego  2015 r. (NP.537.4.2015.JN)  w sprawie 

postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza 
obwodem gimnazjum i do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym terminów 
składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobu przeliczania na punkty ocen z 
języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobu 
punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2015/2016 w województwie małopolskim. 

 
 
§ 1 
 

1. Szkoła nie objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej. Należy dokładnie zapoznać się z 
niniejszym Regulaminem. 
 
2.Terminy składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:  

od 20 kwietnia 2015r. do 25 czerwca 2015r. – do godz. 13 
 

(z zastrzeżeniem, że potwierdzone kopie świadectwa i zaświadczenia wyniku egzaminu 
gimnazjalnego należy donieść między 26 czerwca 2015 a 30 czerwca 2015 do godz. 14)  
 

 
 
3. Termin pracy Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjne j:  od 26 czerwca do 8 lipca 2015 r. 

 
4. Kandydaci składają dokumenty w sekretariacie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i 
ustawicznego przy ul. Piłsudskiego 105 (pokój A113 Kampus Wielicki, budynek A) w godzinach pracy 
sekretariatu, w terminach określonych w ust. 2. 
 
5. Kandydat  starający się o przyjęcie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Wieliczce zobowiązany jest złożyć (w wyznaczonych terminach): 

� wniosek (dostępny w sekretariacie lub na stronie WWW – stanowiący zał. nr 1 do Regulaminu Rekrutacji), 
� 3 zdjęcia, 
� poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum (od 26 czerwca 2015 do 30 czerwca 2015 godz. 14) 
� poświadczoną kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (od 26 czerwca 2015 do 30 czerwca 2015) 
� zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, 
� orzeczenia kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli kandydat takimi dysponuje), 
� zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,  

o których mowa w §4 ust. 6 Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 lutego  2015r. 
(NP.537.4.2015.JN) 

� dokument potwierdzający zawarcie umowy o pracę w celu odbycia praktycznej nauki zawodu 
(dotyczy kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej), 

� i inne zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające możliwość zastosowania zapisów § 4 ust. 5  
 

6. Kandydaci zainteresowani więcej niż jedną Szkołą (zawodem) w Centrum składają Wnioski do 
każdego wybranego oddziału zaznaczając preferowaną kolejność wyboru. 
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§ 2 
 

1.Ogłaszanie wyników rekrutacji w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży: 
 

1) Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia –  
3 lipca 2015r.,  godz. 1100 

 
2) Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa  
i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej  
do 7 lipca 2015  do godz. 1500 
 

3)  Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki  -  
8 lipca 2015r.  godz. 800 
 

4)  W przypadku wolnych miejsc w klasach spowodowanych np. brakiem potwierdzenia woli 
podjęcia nauki: przyjmowanie oryginałów dokumentów kandydatów, których nie przyjęto do 
żadnej z wybranych wcześniej szkół -  
od 9 lipca 2015 r. 
 

§ 3 
 

1. Warunkiem przyj ęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest: 
- ukończenie przez kandydata gimnazjum, 
- legitymowanie się stanem zdrowia zezwalającym na podjęcie nauki w danym typie szkoły, 
- posiadanie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy o pracę w celu odbycia praktycznej 

nauki zawodu (dotyczy kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej), 
- uzyskanie odpowiedniej ilości punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. 
 

2.  O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla 
młodocianych pracowników decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym 
(maksymalnie 200 punktów), na którą składają się: 

 
a) liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego, 
b) liczba punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum  
z czterech zajęć edukacyjnych: 

- języka polskiego, 
- języka obcego*), 
- matematyki, 
- geografii  

c) liczba punktów za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
 

*) w przypadku kiedy kandydat uczęszczał do klasy wielojęzycznej brana jest pod uwagę ocena wyższa 
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§ 4 
 
1.  Przy rekrutacji do klasy pierwszej Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla 
młodocianych pracowników można uzyskać maksymalnie 200 punktów: 

 
- za wyniki egzaminu gimnazjalnego   maksymalnie 100 punktów 
- za oceny z j. polskiego i 3 wybranych 
   zajęć edukacyjnych      maksymalnie 80 punktów (4 x 20pkt) 

 
 celujący  20 punktów 

bardzo dobry  18 punktów 
dobry   15 punktów 
dostateczny  10 punktów 

           dopuszczający   2 punkty    
 
Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może 
uzyskać co najwyżej 20 punktów, przy czym: 
 
- za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem     -   5 punktów 
 
- za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w tym: 

   a) laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów, 
  b) laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów, 
  c) finalista konkursu o zasięgu pondwojewódzkim – 10 punktów, 
  d) finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim – 8 punktów. 
zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 2 do Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty 

(NP.537.4.2015.JN). 
 
- za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 6 punktów zgodnie z wykazem zawartym 

w załączniku nr 1 do Decyzji Małopolskiego Kuratora Oświaty (NP.537.4.2015.JN) 
w tym: 

a) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) 
– maksymalnie 3 punkty, 
b) osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 1 punkt. 

 
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu: 
1) język polski, 
2) historia i wiedza o społeczeństwie, 
3) matematyka, 
4) przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), 
5) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. 
Przelicza się je na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów 
- jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu. 
 
3. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów 
uzyskanych z języka polskiego i 3 wybranych dla odpowiedniego typu szkoły zajęć edukacyjnych do 
celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.  
 
4.  Przy rekrutacji do klasy pierwszej technikum i zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są 
kandydaci z najwyższą liczbą punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc. 
Gdy liczba kandydatów nie przekracza liczby miejsc, do szkoły przyjmowani są wszyscy kandydaci 
spełniający warunki określone w § 3 ust.1. 
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5.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
a) wielodzietność rodziny kandydata; 
b) niepełnosprawność kandydata; 
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  
 
6.  Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim wymienieni w §4 ust. 6 Decyzji 
Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 lutego 2015. (NP.537.4.2015.JN), są 
przyjmowani do wybranej przez siebie szkoły bez uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej. 
 

§ 5 
 
1.  Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce  powołuje 
szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną oraz określa jej zadania. 
 
2.  Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w szczególności: 

a) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach 
rekrutacji, 

b) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno – kwalifikacyjne zgodnie z przyjętymi 
zasadami i ogłasza listy przyjętych do poszczególnych szkół, 

c) sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego. 
 
3.  Wszelkich informacji w sprawie rekrutacji udziela również sekretariat Powiatowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: ul. Piłsudskiego 105 pok. A113 (budynek A Kampusu 
Wielickiego) w godzinach urzędowania oraz Dyrektor i wicedyrektorzy Powiatowego Centrum. 
 
4. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 
przyjęcia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z 
wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły. 
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata 
pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę 
punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu 
rekrutacyjnym. 
 
 
5. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Powiatowego Centrum 
odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
Dyrektor Powiatowego Centrum  rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, o 
którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Od rozstrzygnięcia Dyrektora 
służy skarga do sądu administracyjnego. 
 

§ 6 
 

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozpatrywane będą w oparciu o cytowane na wstępie akty 
prawne. 
 
 
 
Wieliczka, 27 lutego 2015 r. 


