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SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI  

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
na rok szkolny 2021 ‐ 2022 

 
Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Gubinie, ul. Pułaskiego 1 

 
PODSTAWA PRAWNA 

 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2020 poz. 910.) 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 
2020 poz. 1389). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2019 poz. 1737). 

4. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno ‐Kwalifikacyjnej w ECKZiU w Gubinie. 

§ 1 

KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

1. Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w Europejskim Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Europejskiego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego decyduje suma punktów, której składnikami są: 
a) punkty uzyskane za wyniki egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu 

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty: 
➢ z języka polskiego i matematyki pomnożone przez 0,35 
➢ wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego 

pomnożony przez 0,3 
b) punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z              

następujących przedmiotów:  
 

Typ szkoły 
Nazwa zawodu 

/symbol cyfrowy/ 

Przedmioty 
wskazane przez 

szkołę do 
Punktowania 

Języki obce 

II Liceum 
Ogólnokształcące 

Profil informatyczno - językowy j. polski 
matematyka 
język obcy 

j. niemiecki 
j. angielski 

Technikum nr 2 Technik pojazdów 
samochodowych (311513) 

j. polski 
matematyka 

j. niemiecki 
j. angielski 
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Technik mechanik (311504) 
Technik informatyk (351203) 

fizyka 
informatyka 

Technikum nr 2 Technik mechanizacji 
Rolnictwa (311512) 
Technik ochrony środowiska 
(325511) 

j. polski 
matematyka 
biologia 
chemia 

j. niemiecki 
j. angielski 

Technikum nr 2 Technik hotelarstwa (422402) j. polski 
matematyka 
j. obcy 
geografia 

j. niemiecki 
j. angielski 
j. francuski 

Technikum nr 2 Technik budownictwa (311204) j. polski, 
matematyka 
technika 
informatyka 

j. niemiecki 
j. angielski 

Technikum nr 2 Technik urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 
(311930) 

j. polski 
matematyka 
geografia 
informatyka 

j. niemiecki 
j. angielski 

Technikum nr 2 Technik mechatronik (311410) 
Technik elektryk (311303) 

j. polski 
technika 
informatyka 
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

Technikum nr 2 Technik żywienia i usług 
gastronomicznych (343404) 
Technik rolnik (314207) 

j. Polski 
biologia 
chemia 
matematyka 

j. angielski 
j. niemiecki 

Branżowa Szkoła 
I Stopnia 

Mechanik motocyklowy 
(723107) 
Mechanik pojazdów 
samochodowych (723103) 
Mechanik – operator 
pojazdów i maszyn 
rolniczych (834103) 
Murarz – tynkarz (711204) 
Ślusarz (722204) 
Elektryk (741103) 

j. polski 
matematyka 
informatyka 
technika 

j. niemiecki 
j. angielski 

 
3. Sposób przeliczania ocen ze świadectwa na punkty z wybranych zajęć edukacyjnych: 
 

stopień celujący 18 punktów 
stopień bardzo dobry 17 punktów 
stopień dobry 14 punktów 
stopień dostateczny 8 punktów 

stopień dopuszczający 2 punkty 

 
4. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

kandydat może uzyskać maksymalnie 32 punkty, przy  czym: 
a) za ukończenie szkoły z wyróżnieniem -7 punktów, 
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b) za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad 
wojewódzkim, organizowanym przez kuratorów oświaty, w tym: finalista konkursu  
przedmiotowego ‐ 10 punktów, 

➢ laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ‐7 punktów, 
➢ finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ‐ 5 punktów, 

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym 
lub ogólnopolskim, albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim tytułu: 

➢ finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ‐ 10 punktów, 

➢ laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ‐ 4 punkty, 

➢ tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ‐ 3 punkty, 

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 
organizowanym przez kuratora oświaty: 

➢ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów, 
➢ dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 7 punktów, 
➢ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub 

interdyscyplinarnego - 5 punktów, 
➢ tytułu finalisty konkursu  przedmiotowego ‐ 7 punktów, 
➢ tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ‐ 5 

punktów, 
➢ tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ‐ 3 punkty, 

e) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim 
lub wojewódzkim: 

➢ dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 
10 punktów, 

➢ dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznychnieobjętychramowymplanemnauczaniaszkołyartystycznej 
7 punktów, 

➢ dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznychnieobjętychramowymplanemnauczaniaszkołyartystycznej 
5 punktów, 

➢ tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ‐ 7 punktów, 

➢ tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ‐ 3 punkty, 

➢ tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ‐ 2 punkty 

f) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach  innych niż wymienione w pkt.  b) ‐  e), 
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty  lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

➢ międzynarodowym ‐ 4 punkty, 
➢ krajowym ‐ 3 punkty, 
➢ wojewódzkim ‐ 2 punkty, 
➢ powiatowym ‐ 1 punkt. 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione na 
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świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za 
wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 
g) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu ‐ 3 punkty. 
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, 

na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z 
języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, 
geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

➢ celującym – przyznaje się po 30 punktów, 
➢ bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 
➢ dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 
➢ dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 
➢ dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty; 

b) język obcy nowożytny i jednego przedmiotu do wyboru spośród podanych wyżej 
oceny wyrażonej w stopniu: 

➢ celującym – przyznaje się po 20 punktów, 
➢ bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów, 
➢ dobrym – przyznaje się po 13 punktów, 
➢ dostatecznym–przyznaje się po 8 punktów, 
➢ dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty 

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 
podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób 
określony w ust. 1, oceny z języka. obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego wybranego 
przedmiotu wymienionego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których 
przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio 
wyższa ocean z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocean z jednego przedmiotu do 
wyboru spośród podanych.  

§ 2 

TERMINY REKRUTACJI 

Postępowanie rekrutacyjne: 

1. Termin na złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego 
rodzica/prawnego opiekuna)  – od 17.05. do 21.06.2021. do godz. 15.00. 

2. Termin na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o 
zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 25.06.2021 do 14.07.2021. do godz. 
15.00. 

3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 22.07.2021. 
(tablica ogłoszeń i strona internetowa www.eckziugubin.pl). 

4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie 
lekarskie od 17.05.2021 do 26.07.2021. 

5. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej - Od 23 do 30.07.2021 do 
godz.15.00. W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli 

http://www.eckziugubin.pl/
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dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi 
również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 
i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do 
kierowania pojazdem. 

6. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 
kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 
lipca/20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę 
niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się 
dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 
2021 r. 

7. Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie 
równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został 
przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale 
realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty. 

8. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
do szkoły – 02.08.2021. do godz. 14.00. 

9. Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły Ponadpodstawowej Lubuskiego Kuratora 
Oświaty o liczbie wolnych miejsce w szkole - 02.08. 2021 r. (Niezwłocznie po podaniu do 
publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu 
rekrutacyjnym.) 

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające: 

1. Termin na złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego 
rodzica/prawnego opiekuna)  – od 03.08. do 05.08.2021. do godz. 15.00. 

2. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 16.08.2021. 
(tablica ogłoszeń i strona internetowa www.eckziugubin.pl). 

3. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie 
lekarskie od 03.08.2021 do 13.08.2021. 

4. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej - Od 17.08 do 20.08.2021 do 
godz.15.00. W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę 
przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału 
zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

5. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
do szkoły – 23.08.2021. do godz. 14.00. 

6. Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły Ponadpodstawowej Lubuskiego Kuratora 
Oświaty o liczbie wolnych miejsce w szkole - 23.08. 2021 r. (Niezwłocznie po podaniu do 
publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu 
rekrutacyjnym.) 

§ 3 

DODATKOWE ROZWIĄZANIA UJĘTE W HARMONOGRAMIE 

1. Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, 
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz 

http://www.eckziugubin.pl/
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czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-
9 ustawy – Prawo oświatowe. 

2. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do 
szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022, o przyjęciu 
do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach 
(na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 

3. Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek 
nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu 
(zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe). 

§ 4 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć: 
a) oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
b) oryginał lub poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
c) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, 

o których mowa w Zarządzeniu Kuratora, 
d) oświadczenie kandydata zobowiązujące go do przeprowadzenia obowiązkowych 

badań lekarskich skutkujących wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, 

e) 2 fotografie czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem, 
f) wypełnioną kartę informacyjną kandydata‐ przekazaną w sekretariacie szkoły, 
g) akt urodzenia do wglądu lub kopia tego dokumentu, w celu poprawnego zapisania 

danych w dokumentacji szkolnej, 
h) karta zdrowia z kartą szczepień - należy złożyć w szkolnym gabinecie lekarskim od 

dnia 02.09.2020 r. - 06.09.2020 r. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Limit miejsc w klasach pierwszych w ECKZiU w Gubinie  wyznaczony jest liczebnością klas. 
2. O pierwszeństwie przyjęcia do wskazanej w podaniu klasy decyduje wyższa liczba 

punktów uzyskanych podczas rekrutacji przez kandydata. 
3. W praktyce podczas rekrutacji może wystąpić sytuacja, w której liczba kandydatów będzie 

niższa lub wyższa w stosunku do limitu miejsc zaplanowanych w danej klasie, stąd 
kandydaci zainteresowani przyjęciem do szkoły powinni w podaniu wskazać alternatywny 
wybór  klasy. 

4. Szkolny punkt informacyjny znajduje się w sekretariacie szkoły w  budynku przy ul. 
Pułaskiego1. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r. 
 

Dyrektor 
Europejskiego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w 
Gubinie 

/mgr. inż. Krzysztof Szymański/ 


