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S Z C Z E G Ó Ł O W E  W A R U N KI R E K R U T A C J I 
do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku 

na rok szkolny 2023/2024 dla absolwentów szkół podstawowych 
 
 

Podstawa prawna: 
 

 Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 
r., poz. 1082) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w 
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737) 

 
1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych. 
2. Przewiduje się w roku szkolnym 2023/2024 utworzenie następujących klas pierwszych: 

 
2.1. Technikum Nr 1 w Prudniku 

 

Lp. Klasa Zawód Język obcy Przedmioty rozszerzone 

1. 1Ti Technik informatyk 
angielski/ 
niemiecki 

 informatyka 

2. 
 

1Tp Technik programista 
angielski/ 
niemiecki 

 informatyka 

3. 
 

1Tg 
Technik grafiki 

i poligrafii cyfrowej 
angielski/ 
niemiecki 

 język angielski 

4. 1Tf Technik usług fryzjerskich 
angielski/ 
niemiecki 

 chemia 

5. 1Tm Technik mechanik 
angielski/ 
niemiecki 

 fizyka 

 
2.2. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Prudniku 

 

Lp. Klasa Zawód Język obcy 

1. 1m 
Mechanik-monter 
maszyn i urządzeń 

angielski/niemiecki (jeden do wyboru) 

2. 1ms 
Mechanik pojazdów 
samochodowych 

angielski/niemiecki (jeden do wyboru) 

3. 1f 
Fryzjer angielski/niemiecki (jeden do wyboru) 

4. 1s 
Sprzedawca angielski/niemiecki (jeden do wyboru) 

5. 1w Klasa wielozawodowa angielski/niemiecki (jeden do wyboru) 



2  

3. Rekrutację Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku prowadzi Szkolna Komisja 
Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły. 

4. Terminy przeprowadzania rekrutacji odbędą się zgodnie z postanowieniami Opolskiego Kuratora Oświaty. 
Terminy te mogą być wydłużone przez dyrektora szkoły w przypadku, gdy ilość kandydatów do 
któregokolwiek typu szkoły lub klasy jest mniejsza od liczby miejsc. 

 
 

Lp. 
 

Rodzaj czynności 
Termin w 

postępowaniu 
rekrutacyjnym 

Terminy w 
postępowaniu 

uzupełniającym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami. 

od 15 maja 2023 r. 
do 19 czerwca 2023 r. 

do godz. 15.00 

od 26 lipca 2023 r. 
do 31 lipca 2023 r 
do godz. 15.00. 

2. 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły 
oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty 

od 23 czerwca 2023 r. 
do 10 lipca 2023 r. 

do godz. 15.00 

 
nie dotyczy 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydatów warunków poświadczonych 
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez 
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
związanych z ustaleniem tych okoliczności 

do 10 lipca 2023 r. 4 sierpnia 2023 r. 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o 
przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w 
tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta ) 
okoliczności wskazanych w oświadczeniach 

do 12 lipca 2023 r. do 9 sierpnia 2023 r. 

5. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych. 

17 lipca 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r. 

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie 
zawodowe skierowania na badania lekarskie 

od 15 maja 2023 r. 
do 18 lipca 2023 r. 

od 3 sierpnia 2023 r. 
do 11 sierpnia 2023 r. 

7. Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata 
pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i 
zaświadczenia i oryginału zaświadczenia o wynikach 
egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w 
uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe – także zaświadczenia 
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej 
nauki zawodu 

od 17 lipca 2023 r.  
do 21 lipca 2023 r. 

do godz. 15.00 

od 11 sierpnia 2023 r. 
do 16 sierpnia 
2023r. do godz. 

15.00 

8. 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych. 

24 lipca 2023 r. 
do godz. 14.00 

18 sierpnia 2023 r. 

9. 
Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora 
oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 

25 lipca 2023 r. 
21 sierpnia 2023 r. 
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5. W roku szkolnym 2023/2024 rekrutacja prowadzona będzie w systemie papierowym. 
6. Przyjęcie do klasy pierwszej wszystkich typów szkół może ubiegać się uczeń, który ukończył szkołę 

stanowiącą podbudowę programową dla danego typu szkoły. 
7. Kandydat składa następujące dokumenty: 

7.1. kandydaci ubiegający się o przyjęcie do wszystkich typów szkół składają następujące dokumenty: 
7.1.1. wydrukowane podanie o przyjęcie do klasy pierwszej pobrane ze strony internetowej CKZiU w 

Prudniku, 
7.1.2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej poświadczonego przez Dyrektora szkoły podstawowej, 
7.1.3.zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczonego przez Dyrektora szkoły 

podstawowej 
7.1.4. dwie fotografie 
7.1.5. karta zdrowia, karta szczepień, 

7.2. kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku dołączają 
do dokumentów wymienionych w punkcie 7.1: 

7.2.1. kopię zaświadczenia wydanego przez zakład pracy, stwierdzającego, że kandydat będzie 
zatrudniony przed rozpoczęciem zajęć szkolnych ( za wyjątkiem zawodów: mechanik monter 
maszyn i urządzeń, operator maszyn skrawających), 

7.2.2. kopię zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
kształcenia w określonym zawodzie wydanego na podstawie odrębnych przepisów. 

 
8. Absolwent szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów 

w tym: 
 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w 

szkole podstawowej (po 35 punktów za egzamin z języka polskiego i matematyki oraz 30 punktów za 
egzamin z języka obcego): 

 
a) język polski – 1% odpowiada 0,35 pkt. 
b) matematyka - 1% odpowiada 0,35 pkt. 
c) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym - 1% odpowiada 0,3 pkt. 

 
 maksymalnie 18 punktów za ocenę z języka polskiego, 
 maksymalnie 18 punktów za ocenę z matematyki, 
 maksymalnie 36 punktów z dwóch* obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

Przedmioty wybrane przez szkołę do poszczególnych oddziałów: 

Lp. Zawód Przedmiot 1 Przedmiot 2 
1. Technik informatyk Informatyka Najwyższa ocena spośród ocen z 

przedmiotów 
(język angielski, fizyka, geografia) 

2. Technik programista Informatyka Najwyższa ocena spośród ocen z 
przedmiotów 
(język angielski, fizyka, geografia) 

3. Technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej 

Informatyka Najwyższa ocena spośród ocen z 
przedmiotów 
(język angielski, fizyka, geografia) 

4. Technik usług fryzjerskich Informatyka Najwyższa ocena spośród ocen z 
przedmiotów 
(język angielski, fizyka, geografia) 

5. Technik mechanik Informatyka Najwyższa ocena spośród ocen z 
przedmiotów 
(język angielski, fizyka, geografia) 
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9. Komisja rekrutacyjna dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku 
przeliczając oceny na punkty będzie brała pod uwagę następujące zajęcia edukacyjne 

 
 język polski, 
 matematyka, 
 dwa obowiązkowe przedmioty ogólnokształcące: 

o najwyższa ocena spośród ocen z przedmiotów (język angielski, język niemiecki, 
plastyka) 

o najwyższa ocena spośród ocen z przedmiotów (geografia, informatyka, wychowanie 
fizyczne) 

 
Przeliczenia ocen na punkty należy dokonać według następującego sposobu: 

 
a) celujący - 18 pkt 
b) bardzo dobry -17 pkt 
c) dobry - 14 pkt 
d) dostateczny - 8 pkt 
e) dopuszczający - 2 pkt 

 
28 pkt. - maksymalna liczba punktów za inne wpisane na świadectwie osiągnięcia: 

 

 
 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem, 
 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w 

szczególności w formie wolontariatu, 
 maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych. 

 
10. Przelicznik punktowy osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych: 

10.1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

 
10.2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 
 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

7 punktów, 
 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów, 
 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 
 tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 
 tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty; 

 
Bardzo ważne! Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad oraz laureaci konkursów przedmiotowych  
o zasięgu wojewódzkim przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności (warunkiem jest posiadanie 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej). 

 
10.3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych 
lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 
na szczeblu: 
 międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 
 krajowym – przyznaje się 3 punkty, 
 wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 
 powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 
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11. Przy równorzędnych wynikach uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo przyjęcia mają: 
1.4. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby 
umieszczone w rodzinach zastępczych, 
1.5. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono 
indywidualny program lub tok nauki, 
1.6. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku 
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno 
– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
1.7. ocena z zachowania 

12. O przyjęciu do danego oddziału technikum decydować będzie liczba punktów uzyskanych przez kandydata 
aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale. 

13. W roku szkolnym 2023/2024 szkoła ustala próg punktowy dla kandydatów Technikum nr 1 w Prudniku, 
tj. 75 pkt. Dla klas Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Prudniku nie ma progów punktowych!! 

14. Do branżowej szkoły I stopnia przyjęci będą wszyscy kandydaci z najwyższą liczbą punktów do wyczerpania 
limitu miejsc. To bym pominęła 

15. Absolwentom szkoły podstawowej, którzy nie zakwalifikowali się do wybranej szkoły lub klasy, komisja 
rekrutacyjna może zaproponować naukę w innej klasie lub szkole wchodzącej w skład CKZiU w Prudniku. 

16. Tryb odwoławczy 
 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych, 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. 

 Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

 Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, 
dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

 
 

Dyrektor szkoły 
 

dr inż. Wiesław Kopterski 


