Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Technikum nr 6
na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkoły podstawowej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) –
rozdział 6
Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół
i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737)
Rozporządzenie MEN 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.)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym:
Termin od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. do godz.15.00
Złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej i uzupełnienie go o świadectwo
ukończenia szkoły.
Termin od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
Termin od 30 lipca do 4 sierpnia 2020 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku
egzaminu ósmoklasisty.
Termin 12 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Termin od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r.
Od 13 do 18 sierpnia 2020 w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy
potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeśli dokumenty te nie zostały
złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej) i zaświadczenia
lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic
kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do
18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Informację składa się w postaci papierowej lub
elektronicznej. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas

zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty,
nie później niż do 25 września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z
rezygnacją z nauki w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został
przyjęty.
Termin 19 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor szkoły powołał Szkolną
Komisję Rekrutacyjną, wyznaczył przewodniczącego , który określił zadania członków komisji.
2. Do zadań Komisji należy :
a) opracowanie szkolnego regulaminu rekrutacji,
b) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom,
c) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, sporządzenie listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
d) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
3. Technikum nr 6 ogłasza nabór do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 dla
absolwentów szkoły podstawowej do
5-letniego Technikum nr 6 w następujących zawodach:
technik grafiki i poligrafii cyfrowej - 30 miejsc,
technik geodeta – 15 miejsc,
technik budownictwa kolejowego – 15 miejsc,
technik transportu kolejowego – 45 miejsc,
technik elektroenergetyk transportu szynowego – 15 miejsc,
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym – 15 miejsc,
technik pojazdów kolejowych – 15 miejsc.
4. Kandydaci do Technikum nr 6 biorą udział w rekrutacji elektronicznej i poddają się jej
wynikom. Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej za pośrednictwem macierzystej
szkoły lub w sposób indywidualny.
5. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wyniki egzaminu ósmoklasisty,
b) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i
matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora
danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału,
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

d) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
• uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne
podmioty działające na terenie szkoły,
• osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z
problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
h) ocena z zachowania.
8. W Technikum nr 6 punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej są:
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej:
a) język polski,
b) język obcy,
c) matematyka,
d) informatyka.
Technik geodeta:
a) język polski,
b) język obcy,

c) matematyka,
d) geografia.
Technik budownictwa kolejowego:
a) język polski,
b) język obcy,
c) matematyka,
d) geografia.
Technik transportu kolejowego:
a) język polski,
b) język obcy,
c) matematyka,
d) geografia.
Technik elektroenergetyk transportu szynowego:
a) język polski,
b) język obcy,
c) matematyka,
d) fizyka.
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym:
a) język polski,
b) język obcy,
c) matematyka,
d) fizyka.
Technik pojazdów kolejowych:
a) język polski,
b) język obcy,
c) matematyka,
d) geografia.
9. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
• celujący - 18 punktów;

• bardzo dobry - 17 punktów,
• dobry - 14 punktów,
• dostateczny - 8 punktów,
• dopuszczający - 2 punkty
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
10. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć.
A. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez
kuratorów oświaty:
a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.
B. Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,
c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty.
C. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów,
c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów,
d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty.

D. Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim:

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów,
b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów,
c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów,
d) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,
e) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty,
f) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty.
E. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym - 4 punkty,
b) krajowym - 3 punkty,
c) wojewódzkim - 2 punkty,
d) powiatowym - 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi –
18 punktów.
F. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej , w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu przyznaje się – 3 punkty.
Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty, musi ono zostać wpisane na świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej.
O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.
11. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.
Wynik przedstawiony w procentach z:
• języka polskiego
• matematyki
mnoży się przez 0,35.
Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

12. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku
przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:
a) za ocenę celującą – po 35 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą – po 30 punktów,
c) za ocenę dobrą – po 25 punktów,
d) za ocenę dostateczną – po 15 punktów,
e) za ocenę dopuszczającą – po 10 punktów.
13. Przeliczanie na punkty oceny z języka obcego nowożytnego wymienionej na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia
do sprawdzianu ósmoklasisty:
a) za ocenę celującą – 30 punktów,
b) za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów,
c) za ocenę dobrą – 20 punktów,
d) za ocenę dostateczną – 10 punktów,
e) za ocenę dopuszczającą – 5 punktów.
14. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w
pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. Kandydaci muszą posiadać
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.
15. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną
polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie
świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie szkoły lub
klas oraz sumy lat nauki szkolnej. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w rekrutacji
elektronicznej.
16. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową w latach wcześniejszych i podlegają
obowiązkowi nauki, mogą uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszym
regulaminie.
17. Kandydat do Technikum nr 6 do wniosku dołącza następujące dokumenty:
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
c) trzy fotografie,
d) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne,

e) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim lub innych osiągnięć,
f) zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu,
g) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji oraz nauki w szkole.
18. W terminie od 20 sierpnia 2020 r. rodzic lub opiekun prawny kandydata może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata.
19. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica lub
opiekuna prawnego kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym
najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat
uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
20. Rodzic lub opiekun prawny może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
21. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do
sądu administracyjnego.

