REGULAMIN REKRUTACJI DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
DO KLAS I
TECHNIKUM NR 2
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Na podstawie § 11b ust.2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020r. W sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 (dz.u. Poz.493 z późn.zm.) Minister Edukacji Narodowej ogłasza terminy
postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas
wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół
policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021

1. W roku szkolnym 2020/2021 Technikum Nr 2 bierze udział w rekrutacji
elektronicznej i uczeń poddaje się jej wynikom logując się na stronie
www.slaskie.edu.com.pl (w przeglądarce Mozilla Firefox)
2. Technikum Nr 2 kształci absolwentów szkoły podstawowej w zawodzie:
•

technik usług fryzjerskich

•

technik mechanik

•

technik mechatronik

•

technik automatyk

•

technik analityk

•

technik ochrony środowiska

3. Nauka w technikum trwa 5 lat.
4. W celu przyjęcia do szkoły należy złożyć następujące dokumenty:
•

oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

•

zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

•

orzeczenia lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli kandydat
taką posiada)

•

wydrukowany z Internetu wniosek o przyjęcie do szkoły,

•

karta zdrowia dziecka,

•

zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia kształcenia w określonym zawodzie, wydane zgodnie z
przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
(...)

•

2 zdjęcia.

2. Terminy dotyczące naboru uczniów na rok szkolny 2020/2021 .
00
• Od dnia 15 czerwca 2020r. – do dnia 10 lipca 2020r.- do godz. 15 – wprowadzanie
podań przez Internet, wydrukowanie wniosku, podpisanie przez rodziców lub
opiekunów prawnych oraz złożenie wniosku o przyjęcie inne dokumenty
wymienione w pkt.6 do szkoły pierwszego wyboru,
•

Od dnia 26 czerwca 2020r. do dnia 10 lipca 2020r. – dostarczenie świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej,

•

Od dnia 31 lipca 2020r. do dnia 04 sierpnia 2020r. do godz. 1500 – dostarczenie
zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata
wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje

•

Dnia 12 sierpnia 2020r. godz.1000 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do klas I.

•

Od dnia 13 sierpnia 2020r. od godz. 1000 do dnia 18 sierpnia 2020r.do godz. 1500 –
potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły i dostarczenia oryginałów:
- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (jeżeli nie zostało złożone)
- zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie
zostało złożone)
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub
orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w
terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania
terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub
orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż
do dnia 25 września 2020 r.
- orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeżeli kandydat
taką posiada) do wybranych szkół ponadpodstawowych,
• Dnia 19 sierpnia 2020r. godz. 1400 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do klas I i podanie informacji o wolnych miejscach.
• Dodatkowe informacje:
• 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—
19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
• 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i
uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów
(zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do
publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

W terminach określonych w ww. ustawie: składanie wniosków o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy
przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
W przypadku wolnych miejsc uczniowie będą przyjmowani do końca sierpnia
2020r. – kiedy, to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkoły.
5. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i
szczególne osiągnięcia ucznia.
Zajęcia edukacyjne dla poszczególnych oddziałów, z których oceny będą przeliczane
na punkty:
Technik usług fryzjerskich: język polski, matematyka, zajęcia techniczne, plastyka
Technik mechanik: język polski, matematyka, informatyka, fizyka
Technik mechatronik: język polski, matematyka, informatyka, fizyka
Technik analityk: język polski, matematyka, biologia, chemia
Technik ochrony środowiska: język polski, matematyka, biologia, chemia
Technik automatyk: język polski, matematyka, informatyka, fizyka

Zasady przeliczania ocen na punkty:

Język polski,
Matematyka i dwa przedmioty wybrane przez szkołę

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

dopuszczający – 2
punkty
dostateczny – 8
punktów
dobry – 14 punktów
bardzo dobry –17
punktów
celujący – 18
punktów
7 punktów

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza
3 punkty
(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

Szczególne osiągnięcia
Dodatkowe punkty dla laureatów konkursów przedmiotowych ,
finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych, artystycznych i
sportowych – wykaz konkursów znajduje się na stronie Kuratorium
Oświaty, a wykaz olimpiad przedmiotowych na stronie MEN)
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
• język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
• matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
• język obcy nowożytny – 0,30 punktu za każdy uzyskany procent. *
Maksymalna liczna punktów do uzyskania

Maksymalnie 18
punktów

Maksymalnie 100
punktów
200 punktów
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