
TECHNIKUM

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych 

Technikum TEB Edukacja w Tychach 

w roku szkolnym 2021/2022

Uwzględniajgc szczególne zasady funkcjonowania placówek oświatowych w czasie epidemii 
COVID-19, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku 

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 roku poz. 493 z późn. zm.), na czas obowiązywania w/w rozporządzenia wprowadza się 
następujące ustalenia w organizacji proces rekrutacji na rok szkolny 2021/22 do klas pierwszych
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O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Dyrektor szkoły.
..PODANIE O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM" na druku szkolnym pobrane ze strony 
https://technikum.pl/miasta/tvchv/rekrutacia/ pełni funkcję deklaracji wyboru szkoły i należy je 
złożyć w sekretariacie szkoły osobiście lub w formie elektronicznej na adres mailowy tvchv@teb- 
edukacia.pl.
Zapisy główne do szkoły dokonywane są w systemie rekrutacji elektronicznej Vulcan dla województwa 
śląskiego na https://slaskie.edu.com.pl/kandvdat/.
Potwierdzeniem wyboru szkoły jest złożenie ..WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY" pobranego ze 
strony https://slaskie.edu.com.pl/kandvdat/. Kandydat zostanie uwzględniony w rekrutacji, jeśli 
wydrukowany oraz podpisany przez kandydata i jego rodzica/opiekuna prawnego Wniosek będzie 
dostarczony w wyznaczonym terminie do sekretariatu Technikum TEB Edukacja w Tychach. 
Dokumenty rekrutacyjne składa się w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy.

0 przyjęciu do Szkoły decyduje zakwalifikowanie kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej oraz 
następujące kryteria:
złożenie w terminie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w Załączniku do
Regulaminu rekrutacji,
wyniki egzaminów ósmoklasisty,
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, 
języka angielskiego oraz z jednego najlepiej ocenionego przedmiotu: fizyki lufa chemii lub biologii lub 
geografii lub historii,
dodatkowo punktowane są świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem i szczególne osiągnięcia 
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, 
ocena z zachowania z uwzględnieniem punktu 8, 
uzyskanie w sumie w rekrutacji minimum 35 punktów.

Wniosek kandydata, który otrzymał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę naganną z 
zachowania zostanie odrzucony.

9. Kandydaci będą przyjmowani w zależności od liczby uzyskanych w rekrutacji punktów do wyczerpania 
miejsc. W przypadku dwóch uczniów o takiej samej punktacji o przyjęciu do szkoły decyduje kolejność 
złożenia „Podania do szkoły" (patrz pkt.3).

10. Liczba miejsc na każdym kierunku jest ograniczona i wynosi 24 osoby.
11. W przypadku wolnych miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
12. Cudzoziemcy i osoby powracające z zagranicy, nie posiadające świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej w Polsce, mogą kandydować do Technikum na podstawie świadectwa szkoły uzyskanego 
w kraju, z którego przyjechali oraz rozmowy kwalifikacyjnej kandydata z Dyrektorem szkoły. 
Ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły cudzoziemców i osób powracających z zagranicy podejmuje 
Dyrektor szkoły.
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13. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów na dany kierunek. Dyrektor szkoły w porozumieniu z 
organem prowadzącym, może zdecydować o nie otwieraniu takiej klasy i zamknięciu rekrutacji na 
wskazany kierunek.

14. Dokumenty rekrutacyjne wymagają podpisu kandydata i co najmniej jednego rodzica/prawnego 
opiekuna.

15. Umowa o naukę w technikum jest zawierana po ogłoszeniu listy kandydatów przyjętych do szkoły,
16. Szczegółowy harmonogram oraz wysokość opłat za naukę określa umowa o naukę w Technikum.
17. W sprawach spornych organem rozstrzygającym jest Dyrektor szkoły.
18. Załącznikami do niniejszego regulaminu są Kryteria przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole 

podstawowej I szczególne osiągnięcia uczniów oraz Harmonogram rekrutacji wraz z wykazem 
wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
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