
Regulamin rekrutacji uczniów do Technikum 
nr 2 

w roku szkolnym 2021/2022 

  

I. Kierunki kształcenia:  

  

Kierunek 

Przedmioty 
punktowane przy 

rekrutacji: 

Przedmioty 
rozszerzone 

Technik ekonomista 

z innowacją 

„Small business” 

język polski 

matematyka 

informatyka  

geografia 

matematyka 

Technik programista 

z innowacją 

„Full Stack Web Developer” 

język polski 

matematyka 

informatyka  

geografia 

matematyka 

Technik handlowiec 

z innowacją 

„Sprzedaż internetowa” 

język polski 

matematyka 

informatyka  

geografia 

matematyka 



Technik architektury 
krajobrazu 

z innowacją „Architektura 
wnętrz” 

język polski 

matematyka 

informatyka  

biologia 

matematyka 

  

II. Zasady rekrutacji 

1. Na rok szkolny 2021/2022 prowadzony jest nabór do Technikum nr 
2. 

2. Podstawą przyjęcia ucznia po szkole podstawowej do Technikum jest 
łączny wynik będący sumą liczby punktów uzyskanych: 

1) z egzaminu ósmoklasisty, przedstawiony w procentach: 

 wynik z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35; 

 wynik z języka obcego mnoży się przez 0,3. 

2) z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej, według następującego wykazu: 

 technik ekonomista - język polski, matematyka, informatyka, 
geografia; 

 technik programista - język polski, matematyka, informatyka, 
geografia; 

 technik handlowiec - język polski, matematyka, informatyka, 
geografia; 

 technik architektury krajobrazu - język polski, matematyka, 
informatyka, biologia; 

przy czym ustala się liczbę punktów za oceny na świadectwie następująco: 

 celujący - 18 pkt; 

 bardzo dobry - 17 pkt; 

 dobry - 14 pkt; 

 dostateczny – 8 pkt; 

 dopuszczający - 2 pkt. 

3) Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 
przyznaje się 7 pkt., 

4) Za szczególne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej kandydat może otrzymać łącznie co 



najwyżej 18 pkt. Szczegółowe zasady przyznawania punktów określa §6. 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019r. w 
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego etc. 

(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D
20191737.pdf) 

5) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz 
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt. 

3. Kandydatom zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów 
za ten egzamin ustala się na podstawie świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania rekrutacyjnego etc. 

(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D
20191737.pdf) 

4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych w roku szkolnym 2020/2021, które mogą być 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
umieszczony został w załączniku Nr 1 Zarządzenie Nr 4 / 2021 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w 
sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 
organizowanych w roku szkolnym 2020/2021, które mogą być 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 

5. Szkolna Komisja Kwalifikacyjno - Rekrutacyjna kwalifikuje ucznia do 
szkoły na podstawie ilości uzyskanych punktów. 

6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, wniosek o 
przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być 
przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
ckziu2@um.przemysl.pl 

7. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz 
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego 
rodzica/opiekuna prawnego) należy składać osobiście w 
sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 
w Przemyślu, przy ul. Izydory Kossowskiej 1, albo elektronicznie, w 
dniach: 17 maja do 21 czerwca 2021 roku do godz. 15.00. 

8. Uzupełnienie wniosku, o przyjęcie do szkoły, o świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku 
egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym 
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę 
szkół do których kandyduje), należy składać w dniach: 25 czerwca – 
14 lipca 2021r. (do godziny 15.00) w sekretariacie CKZiU nr 2 
osobiście albo elektronicznie. 



9. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 
warunków poświadczonych w oświadczeniach: do 14 lipca 2021r. 

10. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
do szkoły: 22 lipca 2021 roku przez wywieszenie listy przy wejściu 
do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły: http://ckziu2.edu.pl, 
zakładka Rekrutacja 2021. 

11. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie: 17 maja – 
26 lipca 2021 roku (do godz. 15.00). 

12. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego 
woli przyjęcia przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego 
(jeżeli nie zostały złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki 
zawodu, a w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego 
zaświadczenia rodzic kandydata albo kandydat pełnoletni informują 
tym dyrektora szkoły, podając przyczynę niedotrzymania terminu do 
30 lipca 2021r. do godz. 15.00. Informację składa się w postaci 
papierowej lub elektronicznej. W takiej sytuacji należy dostarczyć 
zaświadczenie nie później niż do 24 września 2021r. oraz 
oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w naszej szkole 
należy złożyć w dniach: 23 – 30 lipca 2021 roku, do godz. 15.00. 

13. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych do szkoły w dniu 2 sierpnia 2021 r. do 
godz. 14.00. przez wywieszenie listy przy wejściu do szkoły oraz na 
stronie internetowej szkoły: http://ckziu2.edu.pl, zakładka 
Rekrutacja 2021 

14. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia: do 5 sierpnia 2021r. 

15. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy 
przyjęcia - 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia. 

16. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej - 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy 
przyjęcia. 

17. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia 
komisji rekrutacyjnej - 3 dni od dnia złożenia odwołania do 
dyrektora szkoły. 

18. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu 
kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają: 

 Kandydaci mający problemy zdrowotne, ograniczające możliwości 
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 
potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (zgodnie z Dz.U.2004 
nr 26 poz. 232 par. 10 pkt. 3 z późniejszymi zmianami); 



 Kandydaci spełniający jedno lub więcej kryteriów opisanych w Art. 
20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny 
kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność 
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne 
wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcia kandydata pieczą 
zastępczą; 

 Kandydaci, którzy otrzymali najwyższą ocenę zachowania; 

 Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu 
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkoły podstawowej; 

 Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
uzyskali najwyższą średnią punktową ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych; 

 Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego; 

 Kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego. 

  

Strona internetowa szkoły: www.ckziu2.edu.pl 

e-mail: ckziu2@um.przemysl.pl 

  

  

  

  

 


