
REGULAMIN I HARMONOGRAM
przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych

do I Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia  
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pionkach
w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust. 3 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego 
załącznik do zarządzenia Nr 27 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 18 maja 2018 r. oraz w związku z art. 149 ust. 5, art. 155 ust. 
5, art. 165 ust. 4, art. 187 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 60 ze zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  im. Marii Skłodowskiej - Curie 
w Pionkach informuje, że w roku szkolnym 2018/19 planowane jest utworzenie klas w następujących zawodach:

typ szkoły
czas 
trwania 
nauki

zawód przedmioty 
rozszerzone

języki obce
nauczane

przedmioty 
punktowane na 
świadectwie 
ukończenia gimnazjum

I Technikum 4 lata Technik grafiki 
i poligrafii
cyfrowej

Technik 
mechanik

Technik 
hotelarstwa

Technik lo-
gistyk

Technik żywie-
nia i usług gas-
tronomicznych

Technik obsługi 
turystycznej

matematyka,
język angielski

matematyka,
fizyka

język angielski,
geografia,

matematyka,
geografia

biologia, chemia

j. polski, 
geografia

język angielski, 
język niemiecki

język angielski, 
język niemiecki

język angielski, 
język niemiecki
język francuski

język angielski, 
język niemiecki,

 
język angielski, 
język niemiecki

język angielski, 
język niemiecki

język polski, matematyka,
informatyka,  język obcy

język polski, matematyka,
informatyka,  język obcy

język polski, geografia,
informatyka, 
język obcy

język polski, geografia
informatyka, 
język obcy

język polski, biologia,
 chemia, język obcy

język polski, geografia,
informatyka, język obcy

Branżowa
Szkoła
I stopnia

3 lata Kucharz
Monter 
zabudowy i 
robót 
wykończe-
niowych w 
budownictwie
Ślusarz
Fryzjer

brak język angielski język polski, matematyka,
informatyka,  język obcy



typ szkoły
czas 
trwania 
nauki

zawód przedmioty 
rozszerzone

języki obce
nauczane

przedmioty 
punktowane na 
świadectwie 
ukończenia szkoły 
podstawowej

I Technikum 5 lat Technik grafiki 
i poligrafii
cyfrowej

Technik 
mechanik

Technik 
hotelarstwa

Technik lo-
gistyk

Technik żywie-
nia i usług gas-
tronomicznych

Technik obsługi 
turystycznej

matematyka,
język angielski

matematyka,
fizyka

język angielski,
geografia,

matematyka,
geografia

biologia, chemia

j. polski, 
geografia

język angielski, 
język niemiecki

język angielski, 
język niemiecki

język angielski, 
język niemiecki
język francuski

język angielski, 
język niemiecki,

 
język angielski, 
język niemiecki

język angielski, 
język niemiecki

język polski, matematyka,
informatyka,  język obcy

język polski, matematyka,
informatyka,  język obcy

język polski, geografia,
informatyka, 
język obcy

język polski, geografia
informatyka, 
język obcy

język polski, biologia,
 chemia, język obcy

język polski, geografia,
informatyka, język obcy

Branżowa
Szkoła
I stopnia

3 lata Kucharz
Monter 
zabudowy i 
robót 
wykończe-
niowych w 
budownictwie
Ślusarz
Fryzjer

brak język angielski język polski, matematyka,
informatyka,  język obcy



termin rodzaj działania

od 13 maja do 20 maja                                    
od godz. 8.00 do godz. 15.00

od 17 czerwca od godz. 10.00 do 
19 czerwca do godz.16.00

od 21 czerwca od godz. 12.00 do 
28 czerwca do godz. 16.00

do 15 lipca

16 lipca godz.12.00

od 16 lipca od godz.12.00 do 18 
lipca do godz.16.00

od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 
lipca do godz.10.00

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwi-
erdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.
Po tym dniu szkoły prowadzące kształcenie w zawodach mogą roz-
począć wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandyda-
tom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazu-
jąc szkołę jako szkołę pierwszego wyboru 
(uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe).
Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół i kierunków ksz-
tałcenia lub składać kwestionariusz-podanie, jeżeli nie dokonali tego w  
pierwszym terminie z uzasadnionych przyczyn losowych

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia 
gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach eg-
zaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświad-
czone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową)
Na każdej stronie kopii należy umieści adnotację: 
„Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o 
średnicy 36 mm oraz
pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnioną  
przez niego osobę.

weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych doku-
mentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o 
których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 
ust. 7 ustawy prawo oświatowe 

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandy-
datów niezakwalifikowanych zawierające imiona i  nazwiska kandy-
datów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zak-
walifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą 
liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierow-
ania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifi-
kowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w 
przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej sz-
koły, z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo 
oświatowe

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów do-
kumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku sz-
koły prowadzącej kształcenie zawodowe

Rekrutacja zasadnicza



termin rodzaj działania

25 lipca, godz. 12.00

25 lipca do godz. 16.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwal-
ifikowanych do przyjęcia składają:
- oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w 
szkole,
-   oryginał świadectwa,
-   oryginał zaświadczenia  o szczegółowych wynikach 
egzaminu przeprowadzonego  
w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
-  2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem 
na odwrocie).
Złożenie oryginałów w terminie jest potwierdzeniem 
wyboru i podstawą do umieszczenia kandydata na liś-
cie przyjętych do szkoły.
 Nie złożenie oryginałów w  wymaganym terminie 
oznacza rezygnację z przyjęcia do szkoły.

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświ-
aty o liczbie wolnych miejsc

termin rodzaj działania

od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00
(wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie w za-
wodach skierowania na badanie lekarskie z uwzględ-
nieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo 
oświatowe)

19 sierpnia, godz.12.00

od 19 sierpnia od godz 12.00 do 21 sierpnia 
do godz. 16.00   lub przy składaniu wniosku do 
szkoły

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z doku-
mentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekru-
tacyjnym

podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikow-
anych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające 
imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kole-
jności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowa-
niu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także na-
jniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie za-
wodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi 
z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał 
wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, 
w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o 
wyborze tej szkoły z uwzględnieniem zapisów art. 134 
ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe

Rekrutacja uzupełniająca



termin rodzaj działania

od 19 sierpnia od godz 12.00 do 27 sierpnia 
do godz. 16.00  lub przy składaniu wniosku do 
szkoły

28 sierpnia, godz. 10.00

28 sierpnia, do godz. 12.00

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia 
oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekar-
skiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do pod-
jęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły 
prowadzącej kształcenie zawodowe

podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów 
przyjętych i nieprzyjętych

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświ-
aty o liczbie wolnych miejsc.

1. W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej Technikum i Branżowej Sz   
koły I stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach składają w sekretariacie szkoły 
kwestionariusz – podanie (do pobrania ze strony internetowej szkoły www.czerwone.edu.pl lub w sekretariacie), 
stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów.
2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych ze względu na 
problemy zdrowotne, kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły winni doręczyć stosowne dokumenty 
(orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej).
3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowa-
nia rekrutacyjnego
są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym  uczeń uczęszcza do CKZiU w Pionkach.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowy-
wane w CKZiU w Pionkach przez okres roku.


