REGULAMIN REKRUTACJI
dla absolwentów szkół gimnazjalnych
na rok szkolny 2019/20
Rekrutację przeprowadza się do
Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 7 w zawodach:
- technik elektronik,
- technik elektryk,
- technik informatyk,
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
oraz do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w zawodach:
- elektryk,
- elektronik.

I. Terminy rekrutacji
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego: od 21 do 25 czerwca 2019r. do godz.
15.00.
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji: 28 czerwca 2019r. godz. 12.00.
4. Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie do kształcenia w wybranym
zawodzie: do 3 lipca 2019r. do godz. 15.00.
5. Potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na
listach zakwalifikowanych do przyjęcia, oraz uzupełnienie wymaganych dokumentów
o oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wybranego zawodu, 2 zdjęcia: do 9 lipca 2019r. do godz. 15.00.
6. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych do szkoły: 10 lipca 2019r.
godz.12.00.

7. Zebranie z rodzicami uczniów przyjętych do szkoły - 10.07.2019 r. godz. 17.30

II. Kryteria przyjęć
1. Podstawą przyjęcia kandydatów do szkoły jest lista rankingowa, ułożona na podstawie
uzyskanej przez kandydatów liczby punktów z zastrzeżeniem pkt. 3.
2. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 200 punktów:
1) do 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego,
2) do 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z przedmiotów:
język polski, matematyka, informatyka, język obcy;
przy czym za ocenę:
celujący
- przyznaje się 18 punktów,
1

bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający

-

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

3) Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem -

7 pkt.

4) 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
5) Za uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub
sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na
terenie szkoły , na szczeblu :
a/ międzynarodowym 4 pkt.
b/ krajowym 3 pkt.
c/ wojewódzkim
2 pkt.
d/ powiatowym -

1 pkt

6) Łączna ilość punktów za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły nie
może przekraczać 18 punktów.
7) Za aktywność społeczną (wolontariat, na rzecz środowiska)

-

3 pkt.

3. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do technikum ustala się
wymaganą minimalną liczbę uzyskanych w procesie rekrutacji punktów, która
wynosi:
100
100
110
130

punktów dla zawodu:
punktów dla zawodu:
punktów dla zawodu:
punktów dla zawodu:

technik elektryk
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik elektronik
technik informatyk

60 punktów dla zawodu : elektryk, elektronik - szkoła branżowa
4. W przypadku przeprowadzania rekrutacji w terminie uzupełniającym stosowane będą
zasady zawarte w dokumentach wymienionych poniżej.
Podstawa prawna niniejszego regulaminu:
Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia,
dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz. U. z 2017r. poz.
610).
Zarządzenie nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym
terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego
gimnazjum tj. dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, dotychczasowego technikum
czteroletniego i branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy I klasy dotychczasowego
trzyletniego liceum dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020

Kraków, dnia01.02.2019r.
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