Poradnik dla absolwentów szkół podstawowych
na rok szkolny 2022/23
Rekrutację przeprowadza się do
Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 7 w zawodach:
- technik elektronik,
- technik elektryk,
- technik informatyk,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- technik programista,
- technik automatyk
oraz do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w zawodach:
- elektryk,
- elektronik

I. Terminy rekrutacji
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:
od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz.14:00 (https://krakow.e-omikron.pl)
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (prosimy
o składanie potwierdzonych przez dyrektora kopii wymienionych dokumentów):
od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022r. do godz. 14:00
3. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
19 lipca 2022 r. godz. 12:00
4. Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie do kształcenia
w wybranym zawodzie:
do 21 lipca 2022r. do godz. 14:00
5. Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów
umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia oraz uzupełnienie
wymaganych dokumentów:
od 20 lipca 2022 do 25 lipca 2022 r. od godz. 9:00 do godz. 14:00
6.Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły:
26 lipca 2022r. godz.12:00
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II . Wymagane dokumenty:
1. Oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty
2. Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wybranego zawodu,
3. Jedna fotografia - tradycyjny format legitymacyjny (na odwrocie: imię,
nazwisko, PESEL).
4. Jedno zdjęcie w postaci pliku cyfrowego: rozmiar minimum 300 x 300
punktów, najlepiej plik JPG, nazwa pliku musi być numerem PESEL dziecka,
np.: 05271308234.jpg. Plik ze zdjęciem proszę przesłać na adres poczty e-mail:
foto@zsel1.krakow.pl, jako temat wpisując imię i nazwisko dziecka.
Zdjęcie przesyłamy dopiero po potwierdzeniu przyjęcia do szkoły.
III. Kryteria przyjęć
1. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na
podstawie uzyskanej przez kandydatów liczby punktów z zastrzeżeniem pkt. 3.
2. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do dowolnej liczby szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
3. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 200 punktów:
 do 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty,
 do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z przedmiotów:
język polski, matematyka, informatyka, język angielski;
przy czym za ocenę:
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

-

przyznaje się 18 punktów,
przyznaje się 17 punktów,
przyznaje się 14 punktów,
przyznaje się 8 punktów,
przyznaje się 2 punkty.

 Za świadectwo ukończenia ósmoklasisty z wyróżnieniem - 7 pkt.
 Za udział w zawodach i konkursach organizowanych przez kuratorów
oświaty
( na podstawie porozumień ) - zasięg ogólnopolski oraz konkursy
organizowane przez kuratora oświaty- zasięg wojewódzki i inne zawody
wiedzy ,artystyczne i sportowe
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 Za uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy,
artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub
inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
międzynarodowym
4pkt.
krajowym
3pkt.
wojewódzkim
2pkt.
powiatowym
1pkt.
 Łączna ilość punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły nie może przekraczać 18 punktów.
 Za aktywność społeczną (wolontariat, na rzecz środowiska) - 3 pkt.
4. Orientacyjna liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji w
przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do technikum
wynosi:
120 punktów dla zawodu:
120 punktów dla zawodu:
odnawialnej
130 punktów dla zawodu:
130 punktów dla zawodu:
140 punktów dla zawodu:
150 punktów dla zawodu:

technik elektryk
technik urządzeń i systemów energetyki
technik elektronik
technik automatyk
technik informatyk
technik programista

100 punktów dla zawodu: elektryk, elektronik - szkoła branżowa
5. W przypadku przeprowadzania rekrutacji w terminie uzupełniającym stosowane
będą zasady zawarte w dokumentach wymienionych poniżej.
Podstawa prawna
Na
podstawie
§
14
ust.1
pkt.
4
Regulaminu
Organizacyjnego
Kuratorium
Oświaty
w Krakowie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 4/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium
Oświaty w Krakowie oraz art. 154 ust. 1 pkt 2 i art.164 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 10821) 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) oraz § 11bab ust. 3 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. z 2020 r. poz. 493 ze zm.2)

Kraków, dnia 24.02.2022 r.
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